
بیانات الدرجات العلمیة و الشھادات الممنوحة من االقسام و الشعب 

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى البساتین - خضر البساتین

الدرجة العلمیة :ماجیستیر فى البساتین خضر

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى البساتین - فاكھة البساتین

الدرجة العلمیة :ماجیستیر فى البساتین فاكھة

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى البساتین - زھور و نباتات الزینة البساتین

الدرجة العلمیة :ماجیستیر فى البساتین زھور ونباتات الزینة

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى المحاصیل المحاصیل

الدرجة العلمیة :ماجیستیر فى المحاصیل

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى االراضى و المیاة االراضى والمیاة

الدرجة العلمیة :ماجستیر فى االراضى و المیاة

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى النبات الزراعى النبات الزراعى

الدرجة العلمیة :ماجیستیر فى النبات الزراعى

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى امراض النبات النبات الزراعى

الدرجة العلمیة :ماجیستیر فى امراض النبات

صفحة 1من 6تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة في األحیاء الدقیقة النبات الزراعى

الدرجة العلمیة :ماجستیر األحیاء الدقیقة

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى المیكنة الزراعیة المیكنة الزراعیة

الدرجة العلمیة :ماجیستیر فى المیكنة الزراعیة

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى الوراثة الوراثة

الدرجة العلمیة :ماجیستیر فى الوراثة

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى االرشاد الزراعى االقتصاد الزراعى

الدرجة العلمیة :ماجیستیر فى االرشاد الزراعى

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى المجتمع الریفى االقتصاد الزراعى

الدرجة العلمیة :ماجیستیر فى المجتمع الریفى

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى الصناعات الغذائیة علوم وتكنولوجیا االغذیة

الدرجة العلمیة :ماجیستیر فى الصناعات الغذائیة

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى االلبان علوم وتكنولوجیا االغذیة

الدرجة العلمیة :ماجیستیر فى االلبان

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى انتاج الحیوان االنتاج الحیوانى

الدرجة العلمیة :ماجیستیر فى انتاج الحیوان

صفحة 2من 6تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى انتاج الدواجن االنتاج الحیوانى

الدرجة العلمیة :ماجیستیر فى انتاج الدواجن

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى انتاج اسماك االنتاج الحیوانى

الدرجة العلمیة :ماجیستیر فى انتاج اسماك

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة في الحشرات اإلقتصادیة وقایة النبات

الدرجة العلمیة :ماجستیر وقایة النبات / الحشرات اإلقتصادیة

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى النحل ودیدان الحریر وقایة النبات

الدرجة العلمیة :ماجستیر وقایة النبات / النحل ودیدان الحریر

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجستیر العلوم الزراعیة في الحیوان الزراعي قسم وقایة 

النبات
وقایة النبات

الدرجة العلمیة :ماجستیر وقایة النبات / الحیوان الزراعي

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى المبیدات قسم وقایة النبات وقایة النبات

الدرجة العلمیة :ماجستیر وقایة النبات / المبیدات

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
ماجسیتیر العلوم الزراعیة فى االقتصاد الزراعى االقتصاد الزراعى/ اقتصاد زراعى

الدرجة العلمیة :ماجیستیر فى االقتصاد الزراعى

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (الخضر) البساتین

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة الخضر

صفحة 3من 6تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (الفاكھة) البساتین

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة الفاكھة

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (الزھور ونباتات الزینة) البساتین

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة الزھور ونباتات الزینة

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (المحاصیل) المحاصیل

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة المحاصیل

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (االراضى والمیاه) االراضى والمیاة

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة االراضى والمیاه

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (النبات الزراعى) النبات الزراعى

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة النبات الزراعى

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (امراض النبات) النبات الزراعى

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة امراض النبات

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة ( األحیاء الدقیقة ) النبات الزراعى

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة األحیاء الدقیقة

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (المیكنة الزراعیة) المیكنة الزراعیة

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة المیكنة الزراعیة

صفحة 4من 6تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (الوراثة) الوراثة

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة الوراثة

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (ارشاد زراعى) االقتصاد الزراعى

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة ارشاد زراعى

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (المجتمع الریفى) االقتصاد الزراعى

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة المجتمع الریفى

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (الصناعات الغذائیة) علوم وتكنولوجیا االغذیة

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة الصناعات الغذائیة

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (البان) علوم وتكنولوجیا االغذیة

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة البان

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (انتاج الحیوان) االنتاج الحیوانى

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة انتاج الحیوان

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (انتاج الدواجن) االنتاج الحیوانى

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة انتاج الدواجن

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (انتاج اسماك) االنتاج الحیوانى

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة انتاج اسماك

صفحة 5من 6تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (الحشرات اإلقتصادیة) وقایة النبات

الدرجة العلمیة :دكتوراه وقایة النبات / الحشرات اإلقتصادیة

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (النحل ودیدان الحریر) وقایة النبات

الدرجة العلمیة :دكتوراه وقایة النبات / النحل ودیدان الحریر

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (الحیوان الزراعى) وقایة النبات

الدرجة العلمیة :دكتوراه وقایة النبات / الحیوان الزراعي

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (المبیدات) وقایة النبات

الدرجة العلمیة :دكتوراه وقایة النبات / المبیدات

اسم الشھادة كود الشھادة الشعب واألقسام والتخصصات
دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعیة (اقتصاد زراعى) االقتصاد الزراعى/ اقتصاد زراعى

الدرجة العلمیة :دكتوراة الفلسفة اقتصاد زراعى

صفحة 6من 6تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



سنة بدء تطبیق الالئحة  : 2008-2009اسم الالئحة  : الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا

تاریخ القرار الوزاري  : 2009/02/12رقم القرار الوزاري  : 1999

نوع الدارسین  : ذكر و أنثى

طریقة الدراسة المسجلة في الالئحة  : سنوات دراسیة

بیانات مراجعة و اعتماد الالئحة 
تمت المراجعة االولي 

تمت المراجعة التانیة 

الالئحة معتمدة 

ü

ü

ü

البیانات االساسیة لالئحة 

الئحة   الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا  لسنة   2009-2008

üالئحة حالیة 

مالحظات بخصوص االئحة :-

üھل الالئحة تطبق علي الطلبة المنقولین الي الفرق التالیة 

ھل نظام الدراسة عملیة 

ھل نظام الدراسة نظریة 

ü

û

كود االئحة               :  

صفحة 1من 1تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



تقسیم الھیكل الدراسي "  للفرق / المستویات "  و الفصول الدراسیة و ادوار االمتحانات 

النقطة مستخدمة الدرجة العلمیة

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة األحیاء الدقیقة  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجستیر األحیاء الدقیقة  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراه وقایة النبات / المبیدات  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : بحث   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراه وقایة النبات / الحیوان الزراعي  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

صفحة 1من 11تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النقطة مستخدمة الدرجة العلمیة

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراه وقایة النبات / النحل ودیدان الحریر  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراه وقایة النبات / الحشرات اإلقتصادیة  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجستیر وقایة النبات / المبیدات  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجستیر وقایة النبات / الحیوان الزراعي  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

صفحة 2من 11تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النقطة مستخدمة الدرجة العلمیة

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجستیر وقایة النبات / النحل ودیدان الحریر  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجستیر وقایة النبات / الحشرات اإلقتصادیة  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة المیكنة الزراعیة  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة امراض النبات  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة النبات الزراعى  بنظام السنوات دراسیة 

صفحة 3من 11تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النقطة مستخدمة الدرجة العلمیة

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة المحاصیل  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة الوراثة  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة البان  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة الصناعات الغذائیة  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

صفحة 4من 11تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النقطة مستخدمة الدرجة العلمیة

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة انتاج اسماك  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة انتاج الدواجن  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة انتاج الحیوان  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة الزھور ونباتات الزینة  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

صفحة 5من 11تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النقطة مستخدمة الدرجة العلمیة

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة الفاكھة  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة الخضر  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة المجتمع الریفى  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة ارشاد زراعى  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

صفحة 6من 11تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النقطة مستخدمة الدرجة العلمیة

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة اقتصاد زراعى  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : دكتوراة الفلسفة االراضى والمیاه  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : دكتوراه   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجیستیر فى امراض النبات  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجیستیر فى المیكنة الزراعیة  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

صفحة 7من 11تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النقطة مستخدمة الدرجة العلمیة

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجیستیر فى النبات الزراعى  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجیستیر فى المحاصیل  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجیستیر فى الوراثة  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجیستیر فى االلبان  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

صفحة 8من 11تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النقطة مستخدمة الدرجة العلمیة

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجیستیر فى الصناعات الغذائیة  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجیستیر فى انتاج اسماك  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجیستیر فى انتاج الدواجن  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجیستیر فى انتاج الحیوان  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

صفحة 9من 11تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النقطة مستخدمة الدرجة العلمیة

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجیستیر فى البساتین زھور ونباتات الزینة  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجیستیر فى البساتین فاكھة  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجیستیر فى البساتین خضر  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجیستیر فى المجتمع الریفى  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجیستیر فى االرشاد الزراعى  بنظام السنوات دراسیة 

صفحة 10من 11تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النقطة مستخدمة الدرجة العلمیة

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجیستیر فى االقتصاد الزراعى  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

ü |--- (2) الدرجة العلمیة : ماجستیر فى االراضى و المیاة  بنظام السنوات دراسیة 

ü |         |--- (2) فرقة دراسیة : ماجیستیر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي األول   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : ینایر   

ü |         |         |--- (1) فصل دراسي : الفصل الدراسي الثاني   

ü |         |         |         |--- (0) دور امتحان : یونیو   

ü |         |--- (0) رسالة / بحث : رسالة   

صفحة 11من 11تاریخ الطباعة 3/28/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



تقسیم الھیكل االكادیمي القسام و الشعب و التخصصات 

النقطة مستخدمة الھیكل الدراسى

ü |         |         |         |--- (3) قسم دراسات:البساتین

ü |         |         |         |--- (0) قسم دراسات:المحاصیل

ü |         |         |         |--- (0) قسم دراسات:االراضى والمیاة

ü |         |         |         |--- (3) قسم دراسات:النبات الزراعى

ü |         |         |         |--- (0) قسم دراسات:المیكنة الزراعیة

ü |         |         |         |--- (0) قسم دراسات:الوراثة

ü |         |         |         |--- (3) قسم دراسات:االقتصاد الزراعى

ü |         |         |         |--- (2) قسم دراسات:علوم وتكنولوجیا االغذیة

ü |         |         |         |--- (3) قسم دراسات:االنتاج الحیوانى

ü |         |         |         |--- (4) قسم دراسات:وقایة النبات

ü |         |         |         |         |--- (0) تخصص دراسا:خضر

ü |         |         |         |         |--- (0) تخصص دراسا:زھور و نباتات الزینة

ü |         |         |         |         |--- (0) تخصص دراسا:فاكھة

ü |         |         |         |         |--- (0) تخصص دراسا:نبات زراعى

ü |         |         |         |         |--- (0) قسم دراسات:امراض النبات

ü |         |         |         |         |--- (0) تخصص دراسا:االرشاد الزراعى

ü |         |         |         |         |--- (0) تخصص دراسا:مجتمع ریفى

ü |         |         |         |         |--- (0) قسم دراسات:اقتصاد زراعى

ü |         |         |         |         |--- (0) تخصص دراسا:الصناعات الغذائیة

ü |         |         |         |         |--- (0) تخصص دراسا:البان

ü |         |         |         |         |--- (0) تخصص دراسا:انتاج دواجن

ü |         |         |         |         |--- (0) تخصص دراسا:انتاج حیوانى

ü |         |         |         |         |--- (0) تخصص دراسا:انتاج اسماك

ü |         |         |         |         |--- (0) تخصص دراسا:حشرات اقتصادیة

ü |         |         |         |         |--- (0) تخصص دراسا:كیمیاء و سمیة المبیدات

ü |         |         |         |         |--- (0) تخصص دراسا:الحیوان الزراعى

ü |         |         |         |--- (0) قسم دراسات:انتاج زراعى

صفحة 1من 2تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النقطة مستخدمة الھیكل الدراسى

ü |         |         |         |--- (0) قسم دراسات:صناعات غذائیھ

ü |         |         |         |         |--- (0) قسم دراسات:نحل ویدان الحریر

ü |         |         |         |         |--- (0) قسم دراسات:األحیاء الدقیقة

ü |         |         |         |--- (0) قسم دراسات:العلوم الزراعیة

صفحة 2من 2تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



تقدیرات عامة
البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

المیكنة الزراعیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 1من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 2من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االراضى والمیاةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االراضى والمیاةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 3من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االراضى والمیاةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 4من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعى/ االرشاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 5من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعى/ االرشاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 6من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعى/ االرشاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 7من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعى/ مجتمع ریفىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 8من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعى/ مجتمع ریفىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 9من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعى/ مجتمع ریفىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 10من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 11من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 12من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 13من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 14من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 15من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الوراثةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 16من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الوراثةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الوراثةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 17من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعى/ نبات زراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 18من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعى/ نبات زراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 19من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعى/ نبات زراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 20من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیة/ الصناعات الغذائیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 21من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیة/ الصناعات الغذائیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 22من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیة/ الصناعات الغذائیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 23من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیة/ البانالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 24من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیة/ البانالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 25من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیة/ البانالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 26من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانى/ انتاج حیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 27من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانى/ انتاج حیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 28من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانى/ انتاج حیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 29من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانى/ انتاج دواجنالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 30من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانى/ انتاج دواجنالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 31من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانى/ انتاج دواجنالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 32من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانى/ انتاج اسماكالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 33من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانى/ انتاج اسماكالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 34من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانى/ انتاج اسماكالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 35من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

المحاصیلالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 36من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



المحاصیلالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

المحاصیلالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 37من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

المیكنة الزراعیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 38من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



المیكنة الزراعیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

المیكنة الزراعیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 39من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتین/ خضرالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 40من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتین/ خضرالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 41من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتین/ خضرالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 42من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتین/ فاكھةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 43من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتین/ فاكھةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 44من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتین/ فاكھةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 45من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتین/ زھور و نباتات الزینةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 46من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتین/ زھور و نباتات الزینةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 47من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتین/ زھور و نباتات الزینةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 48من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االراضى والمیاةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 49من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االراضى والمیاةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االراضى والمیاةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 50من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الوراثةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 51من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الوراثةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الوراثةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 52من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

المحاصیلالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 53من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



المحاصیلالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

المحاصیلالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 54من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

المیكنة الزراعیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 55من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

المیكنة الزراعیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 56من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعى/ اقتصاد زراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 57من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االقتصاد الزراعى/ اقتصاد زراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعى/ اقتصاد زراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 58من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعى/ االرشاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 59من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االقتصاد الزراعى/ االرشاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعى/ االرشاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 60من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعى/ مجتمع ریفىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 61من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االقتصاد الزراعى/ مجتمع ریفىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعى/ نبات زراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 62من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعى/ نبات زراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 63من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النبات الزراعى/ نبات زراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 64من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النبات الزراعى/ امراض النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 65من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النبات الزراعى/ امراض النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 66من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النبات الزراعى/ امراض النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 67من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



علوم وتكنولوجیا االغذیة/ الصناعات الغذائیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 68من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



علوم وتكنولوجیا االغذیة/ الصناعات الغذائیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 69من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



علوم وتكنولوجیا االغذیة/ الصناعات الغذائیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 70من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



علوم وتكنولوجیا االغذیة/ البانالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 71من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



علوم وتكنولوجیا االغذیة/ البانالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

علوم وتكنولوجیا االغذیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 72من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



علوم وتكنولوجیا االغذیة/ البانالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 73من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االنتاج الحیوانى/ انتاج حیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 74من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االنتاج الحیوانى/ انتاج حیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 75من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االنتاج الحیوانى/ انتاج حیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 76من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االنتاج الحیوانى/ انتاج دواجنالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 77من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االنتاج الحیوانى/ انتاج دواجنالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 78من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االنتاج الحیوانى/ انتاج دواجنالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 79من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االنتاج الحیوانى/ انتاج اسماكالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 80من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االنتاج الحیوانى/ انتاج اسماكالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االنتاج الحیوانىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 81من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االنتاج الحیوانى/ انتاج اسماكالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 82من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النبات الزراعى/ امراض النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعى/ امراض النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 83من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعى/ امراض النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 84من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ حشرات اقتصادیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 85من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ حشرات اقتصادیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 86من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ حشرات اقتصادیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 87من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ نحل ویدان الحریرالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 88من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ نحل ویدان الحریرالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 89من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ نحل ویدان الحریرالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 90من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ الحیوان الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 91من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ الحیوان الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 92من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ الحیوان الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 93من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ كیمیاء و سمیة المبیداتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 94من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ كیمیاء و سمیة المبیداتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 95من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ كیمیاء و سمیة المبیداتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 96من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ حشرات اقتصادیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 97من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ حشرات اقتصادیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 98من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ حشرات اقتصادیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 99من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ نحل ویدان الحریرالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 100من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ نحل ویدان الحریرالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 101من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ نحل ویدان الحریرالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 102من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ الحیوان الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 103من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ الحیوان الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 104من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ الحیوان الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 105من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ كیمیاء و سمیة المبیداتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 106من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ كیمیاء و سمیة المبیداتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 107من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



وقایة النباتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

وقایة النبات/ كیمیاء و سمیة المبیداتالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 108من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعى/ األحیاء الدقیقةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 109من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعى/ األحیاء الدقیقةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 110من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعى/ األحیاء الدقیقةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 111من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعى/ األحیاء الدقیقةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 112من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعى/ األحیاء الدقیقةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 113من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

النبات الزراعى/ األحیاء الدقیقةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 114من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعى/ اقتصاد زراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 115من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعى/ اقتصاد زراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 116من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



االقتصاد الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

االقتصاد الزراعى/ اقتصاد زراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتین/ خضرالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 117من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



البساتین/ خضرالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتین/ خضرالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتین/ فاكھةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 118من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



البساتین/ فاكھةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتین/ فاكھةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتین/ زھور و نباتات الزینةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 119من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



البساتین/ زھور و نباتات الزینةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي األول
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

البساتین/ زھور و نباتات الزینةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : الفصل الدراسي الثاني
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

تقدیرات مواد

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة انتاج 
اسماك

القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 120من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى امراض 
النبات

القسم / الشعبة : النبات الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر فى االراضى و 
المیاة

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر فى االراضى و 
المیاة

القسم / الشعبة : االراضى والمیاة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 121من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى االرشاد 
الزراعى

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى االرشاد 
الزراعى

القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى االرشاد 
الزراعى

القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعى/ االرشاد الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 122من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى المجتمع 
الریفى

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى المجتمع 
الریفى

القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى المجتمع 
الریفى

القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعى/ مجتمع ریفى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 123من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى البساتین 
خضر

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى البساتین 
فاكھة

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى البساتین 
فاكھة

القسم / الشعبة : البساتین

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 124من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى البساتین 
زھور ونباتات الزینة

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى البساتین 
زھور ونباتات الزینة

القسم / الشعبة : البساتین

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

القسم / الشعبة : كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى الوراثة
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 125من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : الوراثةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى الوراثة
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى النبات 
الزراعى

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى النبات 
الزراعى

القسم / الشعبة : النبات الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 126من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى النبات 
الزراعى

القسم / الشعبة : النبات الزراعى/ نبات زراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى الصناعات 
الغذائیة

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى الصناعات 
الغذائیة

القسم / الشعبة : علوم وتكنولوجیا االغذیة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 127من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى الصناعات 
الغذائیة

القسم / الشعبة : علوم وتكنولوجیا االغذیة/ الصناعات الغذائیة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

القسم / الشعبة : كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى االلبان
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

القسم / الشعبة : علوم وتكنولوجیا االغذیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى االلبان
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 128من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : علوم وتكنولوجیا االغذیة/ البانالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى االلبان
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى انتاج 
الحیوان

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى انتاج 
الحیوان

القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 129من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى انتاج 
الحیوان

القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانى/ انتاج حیوانى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى انتاج 
الدواجن

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى انتاج 
الدواجن

القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 130من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى انتاج 
الدواجن

القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانى/ انتاج دواجن

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى انتاج 
اسماك

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى انتاج 
اسماك

القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 131من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى انتاج 
اسماك

القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانى/ انتاج اسماك

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

القسم / الشعبة : كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى المحاصیل
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

القسم / الشعبة : المحاصیلالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى المحاصیل
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 132من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى المیكنة 
الزراعیة

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى المیكنة 
الزراعیة

القسم / الشعبة : المیكنة الزراعیة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

القسم / الشعبة : كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة الخضر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 133من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة الخضر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

القسم / الشعبة : البساتین/ خضرالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة الخضر
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

القسم / الشعبة : كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة الفاكھة
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 134من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : البساتینالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة الفاكھة
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

القسم / الشعبة : البساتین/ فاكھةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة الفاكھة
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة الزھور 
ونباتات الزینة

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 135من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة الزھور 
ونباتات الزینة

القسم / الشعبة : البساتین

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة الزھور 
ونباتات الزینة

القسم / الشعبة : البساتین/ زھور و نباتات الزینة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة 
االراضى والمیاه

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 136من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة 
االراضى والمیاه

القسم / الشعبة : االراضى والمیاة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

القسم / الشعبة : كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة الوراثة
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

القسم / الشعبة : الوراثةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة الوراثة
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 137من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة 
المحاصیل

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة 
المحاصیل

القسم / الشعبة : المحاصیل

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة المیكنة 
الزراعیة

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 138من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة المیكنة 
الزراعیة

القسم / الشعبة : المیكنة الزراعیة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة اقتصاد 
زراعى

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة اقتصاد 
زراعى

القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 139من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة اقتصاد 
زراعى

القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعى/ اقتصاد زراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة ارشاد 
زراعى

القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة ارشاد 
زراعى

القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعى/ االرشاد الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 140من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة المجتمع 
الریفى

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة المجتمع 
الریفى

القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة المجتمع 
الریفى

القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعى/ مجتمع ریفى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 141من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة النبات 
الزراعى

القسم / الشعبة : النبات الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة النبات 
الزراعى

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة النبات 
الزراعى

القسم / الشعبة : النبات الزراعى/ نبات زراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 142من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة امراض 
النبات

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة امراض 
النبات

القسم / الشعبة : النبات الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة امراض 
النبات

القسم / الشعبة : النبات الزراعى/ امراض النبات

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 143من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة 
الصناعات الغذائیة

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة 
الصناعات الغذائیة

القسم / الشعبة : علوم وتكنولوجیا االغذیة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة 
الصناعات الغذائیة

القسم / الشعبة : علوم وتكنولوجیا االغذیة/ الصناعات الغذائیة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 144من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة البان
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

القسم / الشعبة : علوم وتكنولوجیا االغذیةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة البان
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

القسم / الشعبة : علوم وتكنولوجیا االغذیة/ البانالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة البان
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 145من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة انتاج 
الحیوان

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة انتاج 
الحیوان

القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة انتاج 
الحیوان

القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانى/ انتاج حیوانى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 146من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة انتاج 
الدواجن

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة انتاج 
الدواجن

القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة انتاج 
الدواجن

القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانى/ انتاج دواجن

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 147من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة انتاج 
اسماك

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة انتاج 
اسماك

القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانى/ انتاج اسماك

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى امراض 
النبات

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 148من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى امراض 
النبات

القسم / الشعبة : النبات الزراعى/ امراض النبات

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر وقایة النبات / 
الحشرات اإلقتصادیة

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر وقایة النبات / 
الحشرات اإلقتصادیة

القسم / الشعبة : وقایة النبات

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 149من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر وقایة النبات / 
الحشرات اإلقتصادیة

القسم / الشعبة : وقایة النبات/ حشرات اقتصادیة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر وقایة النبات / 
النحل ودیدان الحریر

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر وقایة النبات / 
النحل ودیدان الحریر

القسم / الشعبة : وقایة النبات

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 150من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر وقایة النبات / 
النحل ودیدان الحریر

القسم / الشعبة : وقایة النبات/ نحل ویدان الحریر

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر وقایة النبات / 
الحیوان الزراعي

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر وقایة النبات / 
الحیوان الزراعي

القسم / الشعبة : وقایة النبات

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 151من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر وقایة النبات / 
الحیوان الزراعي

القسم / الشعبة : وقایة النبات/ الحیوان الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر وقایة النبات / 
المبیدات

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر وقایة النبات / 
المبیدات

القسم / الشعبة : وقایة النبات

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 152من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر وقایة النبات / 
المبیدات

القسم / الشعبة : وقایة النبات/ كیمیاء و سمیة المبیدات

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه وقایة النبات / 
الحشرات اإلقتصادیة

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه وقایة النبات / 
الحشرات اإلقتصادیة

القسم / الشعبة : وقایة النبات

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 153من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه وقایة النبات / 
الحشرات اإلقتصادیة

القسم / الشعبة : وقایة النبات/ حشرات اقتصادیة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه وقایة النبات / 
النحل ودیدان الحریر

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه وقایة النبات / 
النحل ودیدان الحریر

القسم / الشعبة : وقایة النبات

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 154من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه وقایة النبات / 
النحل ودیدان الحریر

القسم / الشعبة : وقایة النبات/ نحل ویدان الحریر

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه وقایة النبات / 
الحیوان الزراعي

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه وقایة النبات / 
الحیوان الزراعي

القسم / الشعبة : وقایة النبات

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 155من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه وقایة النبات / 
الحیوان الزراعي

القسم / الشعبة : وقایة النبات/ الحیوان الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه وقایة النبات / 
المبیدات

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه وقایة النبات / 
المبیدات

القسم / الشعبة : وقایة النبات

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 156من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراه وقایة النبات / 
المبیدات

القسم / الشعبة : وقایة النبات/ كیمیاء و سمیة المبیدات

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

القسم / الشعبة : كلیة الزراعةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر األحیاء الدقیقة
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

القسم / الشعبة : النبات الزراعىالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر األحیاء الدقیقة
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 157من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : النبات الزراعى/ األحیاء الدقیقةالفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجستیر األحیاء الدقیقة
یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة األحیاء 
الدقیقة

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة األحیاء 
الدقیقة

القسم / الشعبة : النبات الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 158من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : دكتوراة الفلسفة األحیاء 
الدقیقة

القسم / الشعبة : النبات الزراعى/ األحیاء الدقیقة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى االقتصاد 
الزراعى

القسم / الشعبة : كلیة الزراعة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى االقتصاد 
الزراعى

القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 159من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى االقتصاد 
الزراعى

القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعى/ اقتصاد زراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى البساتین 
خضر

القسم / الشعبة : البساتین

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى البساتین 
خضر

القسم / الشعبة : البساتین/ خضر

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

صفحة 160من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى البساتین 
فاكھة

القسم / الشعبة : البساتین/ فاكھة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

الفرقة/المستوى/الفصل الدراسى : ماجیستیر فى البساتین 
زھور ونباتات الزینة

القسم / الشعبة : البساتین/ زھور و نباتات الزینة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

القسم / الشعبة : االراضى والمیاةاسم الشھادة : ماجستیر فى االراضى و المیاة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

التقدیرات التراكمیة

صفحة 161من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعىاسم الشھادة : ماجیستیر فى االرشاد الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعىاسم الشھادة : ماجیستیر فى المجتمع الریفى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 162من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : البساتیناسم الشھادة : ماجیستیر فى البساتین فاكھة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : الوراثةاسم الشھادة : ماجیستیر فى الوراثة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 163من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : النبات الزراعىاسم الشھادة : ماجیستیر فى النبات الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : علوم وتكنولوجیا االغذیةاسم الشھادة : ماجیستیر فى الصناعات الغذائیة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 164من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : علوم وتكنولوجیا االغذیةاسم الشھادة : ماجیستیر فى االلبان

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانىاسم الشھادة : ماجیستیر فى انتاج الحیوان

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 165من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانىاسم الشھادة : ماجیستیر فى انتاج الدواجن

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانىاسم الشھادة : ماجیستیر فى انتاج اسماك

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 166من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : المحاصیلاسم الشھادة : ماجیستیر فى المحاصیل

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : المیكنة الزراعیةاسم الشھادة : ماجیستیر فى المیكنة الزراعیة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 167من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : البساتیناسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة الخضر

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : البساتیناسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة الفاكھة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 168من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : البساتیناسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة الزھور ونباتات الزینة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : االراضى والمیاةاسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة االراضى والمیاه

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 169من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : الوراثةاسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة الوراثة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : المحاصیلاسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة المحاصیل

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 170من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : المیكنة الزراعیةاسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة المیكنة الزراعیة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعىاسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة اقتصاد زراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 171من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعىاسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة ارشاد زراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعىاسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة المجتمع الریفى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 172من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : النبات الزراعىاسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة النبات الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : النبات الزراعىاسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة امراض النبات

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 173من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : علوم وتكنولوجیا االغذیةاسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة الصناعات الغذائیة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : علوم وتكنولوجیا االغذیةاسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة البان

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 174من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانىاسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة انتاج الحیوان

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانىاسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة انتاج الدواجن

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 175من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : االنتاج الحیوانىاسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة انتاج اسماك

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : النبات الزراعىاسم الشھادة : ماجیستیر فى امراض النبات

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 176من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : وقایة النباتاسم الشھادة : ماجستیر وقایة النبات / الحشرات اإلقتصادیة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : وقایة النباتاسم الشھادة : ماجستیر وقایة النبات / النحل ودیدان الحریر

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 177من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : وقایة النباتاسم الشھادة : ماجستیر وقایة النبات / الحیوان الزراعي

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : وقایة النباتاسم الشھادة : ماجستیر وقایة النبات / المبیدات

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 178من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : وقایة النباتاسم الشھادة : دكتوراه وقایة النبات / الحشرات اإلقتصادیة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : وقایة النباتاسم الشھادة : دكتوراه وقایة النبات / النحل ودیدان الحریر

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 179من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : وقایة النباتاسم الشھادة : دكتوراه وقایة النبات / الحیوان الزراعي

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : وقایة النباتاسم الشھادة : دكتوراه وقایة النبات / المبیدات

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 180من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : النبات الزراعىاسم الشھادة : ماجستیر األحیاء الدقیقة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : النبات الزراعىاسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة األحیاء الدقیقة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 181من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : االقتصاد الزراعىاسم الشھادة : ماجیستیر فى االقتصاد الزراعى

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

القسم / الشعبة : البساتیناسم الشھادة : ماجیستیر فى البساتین خضر

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 182من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة : البساتیناسم الشھادة : ماجیستیر فى البساتین زھور ونباتات الزینة

یحسب ألقرب رقمین 
عشریین لصالح 
الطالب

نجاح/رسوب الحد األقصى للنسبة الحد األدنى للنسبة الحد األقصى للدرجة الحد األدنى للدرجة التقدیر

û ناجح 100.000 85.000 0.000 0.000 امتیاز(م)

û ناجح 85.000 75.000 0.000 0.000 جیدجدا(ججـ)

û ناجح 75.000 65.000 0.000 0.000 //جید(ج)

û ناجح 65.000 50.000 0.000 0.000 مقبول(ل)

û راسب 50.000 30.000 0.000 0.000 ضعیف(ض)

û راسب 30.000 0.000 0.000 0.000 ضعیف جدا(ضجـ)

طریقة حساب التقدیر التراكمى

التقدیرات التراكمیة 

صفحة 183من 183تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

التقدیرات التراكمیة والعامة وتقدیرات المواد

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



القسم / الشعبة:-خضر

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى البساتین خضر/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

صفحة 2من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 4من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



136كود المقرر : 

EWSDSDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعة االنسجة فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعة االنسجة فى الخضر

EWSDSD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 5من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



137كود المقرر : 

TECHNICوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنیك تربیة خضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنیك تربیة خضر

TECHNIC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 6من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



138كود المقرر : 

PRODUCTIONوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الھجن فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الھجن فى الخضر

PRODUCTION : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 7من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



139كود المقرر : 

ASLFKFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عوامل الجودة فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عوامل الجودة فى الخضر

ASLFKFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 8من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



140كود المقرر : 

ASSALDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى خضر متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى خضر متقدم

ASSALD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 9من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



141كود المقرر : 

SDKDLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة خضر (خاص)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة خضر (خاص)

SDKDL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 10من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



142كود المقرر : 

ZXDDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة خضر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة خضر - متقدم

ZXDDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 11من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



172كود المقرر : 

Agri Production Technologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا إنتاج الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا إنتاج الخضر

Agri Production Technology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 12من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



144كود المقرر : 

ASLDFKDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االزھار فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االزھار فى الخضر

ASLDFKD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 13من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



145كود المقرر : 

WEDFSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحلیل الكیمیائي للخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل الكیمیائي للخضر

WEDFS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 14من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



146كود المقرر : 

WFGDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تداول و تخزین خضر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تداول و تخزین خضر - متقدم

WFGDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 15من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



147كود المقرر : 

SDDDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطرق االحصائیة لتجارب الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطرق االحصائیة لتجارب الخضر

SDDD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 16من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



148كود المقرر : 

SFFDDSFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصفات التصدیریة لمحاصیل الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصفات التصدیریة لمحاصیل الخضر

SFFDDSF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 17من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



149كود المقرر : 

WASDADوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أصناف الخضر االقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أصناف الخضر االقتصادیة

WASDAD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 18من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



150كود المقرر : 

ASWDDDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخضر المعمرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخضر المعمرة

ASWDDD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 19من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



151كود المقرر : 

SKDDLGKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الحشائش فى محاصیل الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الحشائش فى محاصیل الخضر

SKDDLGK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 20من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



152كود المقرر : 

DLDKFDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الزراعة الال ارضیة فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الزراعة الال ارضیة فى الخضر

DLDKFDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 21من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



153كود المقرر : 

مواطن محاصیل الخضر و االصول البریة وصف المقرر بالعربیة  : 
لھا

DFFFLGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مواطن محاصیل الخضر و االصول البریة لھا

DFFFLG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 22من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



154كود المقرر : 

WQERوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخضر خضریة التكاثروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخضر خضریة التكاثر

WQER : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 23من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



155كود المقرر : 

DFGDFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخضر الورقیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخضر الورقیة

DFGDFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 24من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



156كود المقرر : 

FSDKSDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج بذور الخضر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج بذور الخضر - متقدم

FSDKSDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 25من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



157كود المقرر : 

ASDSADKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البقولیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البقولیات

ASDSADK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 26من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



158كود المقرر : 

TXTXوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصلیبیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصلیبیات

TXTX : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 27من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



159كود المقرر : 

POTATOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البطاطسوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البطاطس

POTATO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 28من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



160كود المقرر : 

PAZENGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الباذنجانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الباذنجانیة

PAZENG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 29من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



161كود المقرر : 

ONION and GRILوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البصل و الثوموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البصل و الثوم

ONION and GRIL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 30من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



162كود المقرر : 

ORGNZوصف المقرر باإلنجلیزیة  : منظمات النمووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     منظمات النمو

ORGNZ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 31من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



163كود المقرر : 

APPLICATIONSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تطبیقات عملیة فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تطبیقات عملیة فى الخضر

APPLICATIONS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 32من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



164كود المقرر : 

OKFDGFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إعداد و تجھیز الصوبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إعداد و تجھیز الصوب

OKFDGFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 33من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



165كود المقرر : 

DFDSKFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات الزراعة المحمیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات الزراعة المحمیة

DFDSKFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 34من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



166كود المقرر : 

WAFKGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق انتاج الخضر المحمیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق انتاج الخضر المحمیة

WAFKG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 35من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



167كود المقرر : 

PROGDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج شتالت الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج شتالت الخضر

PROGDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 36من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



168كود المقرر : 

PHESIOLGAFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الخضر بعد الحصادوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الخضر بعد الحصاد

PHESIOLGAF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 37من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



169كود المقرر : 

FSDGLSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج اصناف الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج اصناف الخضر

FSDGLS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 38من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



170كود المقرر : 

WQESDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الخضر لمقاومة الظروف القاسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الخضر لمقاومة الظروف القاسیة

WQESDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 39من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



171كود المقرر : 

QSDFDSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عوامل البیئة فى انتاج الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عوامل البیئة فى انتاج الخضر

QSDFDS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 40من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



143كود المقرر : 

ASASDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا انتاج الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا انتاج الخضر

ASASD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 41من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



173كود المقرر : 

USIGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب االلى فى مجال الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى مجال الخضر

USIGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 42من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



174كود المقرر : 

NEW TECHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االسالیب الحدیثة فى انتاج الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االسالیب الحدیثة فى انتاج الخضر

NEW TECH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 43من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



175كود المقرر : 

Agri Productionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج خضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج خضر

Agri Production : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 44من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 45من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



236كود المقرر : 

SDFTBGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھ

SDFTBGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 46من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



237كود المقرر : 

ASFGVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

58ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھ

ASFGVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 47من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



238كود المقرر : 

SADFBVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : افات و امراض الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

59ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     افات و امراض الحاصالت البستانیھ

SADFBV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 48من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 49من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



240كود المقرر : 

WSSDFSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

61ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات انتاج الفاكھھ

WSSDFS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 50من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



241كود المقرر : 

QASDLDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخدامھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

62ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخدامھا

QASDLDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 51من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



1كود المقرر : 

eaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : لغة إنجلیزیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

63ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     لغة إنجلیزیة

ea : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 52من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



2كود المقرر : 

YUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حاسب آليوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

64ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حاسب آلي

YU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 53من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



83كود المقرر : 

QADوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد وتسویق الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

65ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد وتسویق الخضر

QAD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة الخضر/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

صفحة 54من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011
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كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 55من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 56من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 57من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



136كود المقرر : 

EWSDSDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعة االنسجة فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعة االنسجة فى الخضر

EWSDSD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 58من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011
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كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



137كود المقرر : 

TECHNICوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنیك تربیة خضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنیك تربیة خضر

TECHNIC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 59من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



138كود المقرر : 

PRODUCTIONوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الھجن فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الھجن فى الخضر

PRODUCTION : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 60من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



139كود المقرر : 

ASLFKFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عوامل الجودة فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عوامل الجودة فى الخضر

ASLFKFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 61من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



140كود المقرر : 

ASSALDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى خضر متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى خضر متقدم

ASSALD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 62من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



141كود المقرر : 

SDKDLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة خضر (خاص)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة خضر (خاص)

SDKDL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 63من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



142كود المقرر : 

ZXDDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة خضر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة خضر - متقدم

ZXDDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 64من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



143كود المقرر : 

ASASDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا انتاج الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا انتاج الخضر

ASASD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 65من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



144كود المقرر : 

ASLDFKDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االزھار فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االزھار فى الخضر

ASLDFKD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 66من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



145كود المقرر : 

WEDFSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحلیل الكیمیائي للخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل الكیمیائي للخضر

WEDFS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 67من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



146كود المقرر : 

WFGDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تداول و تخزین خضر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تداول و تخزین خضر - متقدم

WFGDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 68من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



147كود المقرر : 

SDDDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطرق االحصائیة لتجارب الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطرق االحصائیة لتجارب الخضر

SDDD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 69من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



148كود المقرر : 

SFFDDSFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصفات التصدیریة لمحاصیل الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصفات التصدیریة لمحاصیل الخضر

SFFDDSF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 70من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



149كود المقرر : 

WASDADوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أصناف الخضر االقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أصناف الخضر االقتصادیة

WASDAD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 71من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



150كود المقرر : 

ASWDDDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخضر المعمرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخضر المعمرة

ASWDDD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 72من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



151كود المقرر : 

SKDDLGKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الحشائش فى محاصیل الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الحشائش فى محاصیل الخضر

SKDDLGK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 73من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



152كود المقرر : 

DLDKFDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الزراعة الال ارضیة فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الزراعة الال ارضیة فى الخضر

DLDKFDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 74من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



153كود المقرر : 

مواطن محاصیل الخضر و االصول البریة وصف المقرر بالعربیة  : 
لھا

DFFFLGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مواطن محاصیل الخضر و االصول البریة لھا

DFFFLG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 75من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



154كود المقرر : 

WQERوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخضر خضریة التكاثروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخضر خضریة التكاثر

WQER : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 76من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



155كود المقرر : 

DFGDFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخضر الورقیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخضر الورقیة

DFGDFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 77من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



156كود المقرر : 

FSDKSDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج بذور الخضر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج بذور الخضر - متقدم

FSDKSDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 78من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



157كود المقرر : 

ASDSADKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البقولیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البقولیات

ASDSADK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 79من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



158كود المقرر : 

TXTXوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصلیبیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصلیبیات

TXTX : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 80من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



159كود المقرر : 

POTATOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البطاطسوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البطاطس

POTATO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 81من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



160كود المقرر : 

PAZENGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الباذنجانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الباذنجانیة

PAZENG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 82من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



161كود المقرر : 

ONION and GRILوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البصل و الثوموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البصل و الثوم

ONION and GRIL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 83من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



162كود المقرر : 

ORGNZوصف المقرر باإلنجلیزیة  : منظمات النمووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     منظمات النمو

ORGNZ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 84من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



163كود المقرر : 

APPLICATIONSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تطبیقات عملیة فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تطبیقات عملیة فى الخضر

APPLICATIONS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 85من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



164كود المقرر : 

OKFDGFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إعداد و تجھیز الصوبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إعداد و تجھیز الصوب

OKFDGFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 86من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



165كود المقرر : 

DFDSKFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات الزراعة المحمیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات الزراعة المحمیة

DFDSKFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 87من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



166كود المقرر : 

WAFKGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق انتاج الخضر المحمیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق انتاج الخضر المحمیة

WAFKG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 88من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



167كود المقرر : 

PROGDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج شتالت الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج شتالت الخضر

PROGDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 89من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



168كود المقرر : 

PHESIOLGAFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الخضر بعد الحصادوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الخضر بعد الحصاد

PHESIOLGAF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 90من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



169كود المقرر : 

FSDGLSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج اصناف الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج اصناف الخضر

FSDGLS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 91من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



170كود المقرر : 

WQESDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الخضر لمقاومة الظروف القاسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الخضر لمقاومة الظروف القاسیة

WQESDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 92من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



171كود المقرر : 

QSDFDSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عوامل البیئة فى انتاج الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عوامل البیئة فى انتاج الخضر

QSDFDS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 93من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



143كود المقرر : 

ASASDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا انتاج الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا انتاج الخضر

ASASD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 94من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



173كود المقرر : 

USIGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب االلى فى مجال الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى مجال الخضر

USIGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 95من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



174كود المقرر : 

NEW TECHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االسالیب الحدیثة فى انتاج الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االسالیب الحدیثة فى انتاج الخضر

NEW TECH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 96من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



175كود المقرر : 

Agri Productionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج خضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج خضر

Agri Production : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 97من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 98من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



236كود المقرر : 

SDFTBGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھ

SDFTBGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 99من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



237كود المقرر : 

ASFGVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھ

ASFGVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 100من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



238كود المقرر : 

SADFBVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : افات و امراض الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     افات و امراض الحاصالت البستانیھ

SADFBV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 101من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 102من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



240كود المقرر : 

WSSDFSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات انتاج الفاكھھ

WSSDFS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 103من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



241كود المقرر : 

QASDLDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخدامھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخدامھا

QASDLDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 104من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى البساتین خضر/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 105من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 106من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 107من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



136كود المقرر : 

EWSDSDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعة االنسجة فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعة االنسجة فى الخضر

EWSDSD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 108من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



137كود المقرر : 

TECHNICوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنیك تربیة خضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنیك تربیة خضر

TECHNIC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 109من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



138كود المقرر : 

PRODUCTIONوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الھجن فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الھجن فى الخضر

PRODUCTION : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 110من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



139كود المقرر : 

ASLFKFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عوامل الجودة فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عوامل الجودة فى الخضر

ASLFKFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 111من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



140كود المقرر : 

ASSALDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى خضر متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى خضر متقدم

ASSALD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 112من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



141كود المقرر : 

SDKDLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة خضر (خاص)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة خضر (خاص)

SDKDL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 113من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



142كود المقرر : 

ZXDDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة خضر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة خضر - متقدم

ZXDDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 114من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



172كود المقرر : 

Agri Production Technologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا إنتاج الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا إنتاج الخضر

Agri Production Technology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 115من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



144كود المقرر : 

ASLDFKDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االزھار فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االزھار فى الخضر

ASLDFKD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 116من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



145كود المقرر : 

WEDFSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحلیل الكیمیائي للخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل الكیمیائي للخضر

WEDFS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 117من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



146كود المقرر : 

WFGDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تداول و تخزین خضر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تداول و تخزین خضر - متقدم

WFGDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 118من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



147كود المقرر : 

SDDDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطرق االحصائیة لتجارب الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطرق االحصائیة لتجارب الخضر

SDDD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 119من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



148كود المقرر : 

SFFDDSFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصفات التصدیریة لمحاصیل الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصفات التصدیریة لمحاصیل الخضر

SFFDDSF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 120من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



149كود المقرر : 

WASDADوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أصناف الخضر االقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أصناف الخضر االقتصادیة

WASDAD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 121من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



150كود المقرر : 

ASWDDDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخضر المعمرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخضر المعمرة

ASWDDD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 122من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



151كود المقرر : 

SKDDLGKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الحشائش فى محاصیل الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الحشائش فى محاصیل الخضر

SKDDLGK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 123من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



152كود المقرر : 

DLDKFDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الزراعة الال ارضیة فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الزراعة الال ارضیة فى الخضر

DLDKFDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 124من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



153كود المقرر : 

مواطن محاصیل الخضر و االصول البریة وصف المقرر بالعربیة  : 
لھا

DFFFLGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مواطن محاصیل الخضر و االصول البریة لھا

DFFFLG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 125من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



154كود المقرر : 

WQERوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخضر خضریة التكاثروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخضر خضریة التكاثر

WQER : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 126من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



155كود المقرر : 

DFGDFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخضر الورقیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخضر الورقیة

DFGDFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 127من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



156كود المقرر : 

FSDKSDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج بذور الخضر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج بذور الخضر - متقدم

FSDKSDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 128من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



157كود المقرر : 

ASDSADKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البقولیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البقولیات

ASDSADK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 129من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



158كود المقرر : 

TXTXوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصلیبیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصلیبیات

TXTX : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 130من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



159كود المقرر : 

POTATOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البطاطسوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البطاطس

POTATO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 131من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



160كود المقرر : 

PAZENGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الباذنجانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الباذنجانیة

PAZENG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 132من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



161كود المقرر : 

ONION and GRILوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البصل و الثوموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البصل و الثوم

ONION and GRIL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 133من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



162كود المقرر : 

ORGNZوصف المقرر باإلنجلیزیة  : منظمات النمووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     منظمات النمو

ORGNZ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 134من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



163كود المقرر : 

APPLICATIONSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تطبیقات عملیة فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تطبیقات عملیة فى الخضر

APPLICATIONS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 135من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



164كود المقرر : 

OKFDGFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إعداد و تجھیز الصوبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إعداد و تجھیز الصوب

OKFDGFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 136من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



165كود المقرر : 

DFDSKFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات الزراعة المحمیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات الزراعة المحمیة

DFDSKFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 137من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



166كود المقرر : 

WAFKGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق انتاج الخضر المحمیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق انتاج الخضر المحمیة

WAFKG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 138من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



167كود المقرر : 

PROGDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج شتالت الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج شتالت الخضر

PROGDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 139من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



168كود المقرر : 

PHESIOLGAFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الخضر بعد الحصادوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الخضر بعد الحصاد

PHESIOLGAF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 140من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



169كود المقرر : 

FSDGLSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج اصناف الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج اصناف الخضر

FSDGLS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 141من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



170كود المقرر : 

WQESDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الخضر لمقاومة الظروف القاسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الخضر لمقاومة الظروف القاسیة

WQESDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 142من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



171كود المقرر : 

QSDFDSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عوامل البیئة فى انتاج الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عوامل البیئة فى انتاج الخضر

QSDFDS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 143من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



143كود المقرر : 

ASASDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا انتاج الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا انتاج الخضر

ASASD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 144من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



173كود المقرر : 

USIGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب االلى فى مجال الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى مجال الخضر

USIGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 145من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



174كود المقرر : 

NEW TECHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االسالیب الحدیثة فى انتاج الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االسالیب الحدیثة فى انتاج الخضر

NEW TECH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 146من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



175كود المقرر : 

Agri Productionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج خضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج خضر

Agri Production : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 147من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 148من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



236كود المقرر : 

SDFTBGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھ

SDFTBGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 149من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



237كود المقرر : 

ASFGVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

58ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھ

ASFGVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 150من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



238كود المقرر : 

SADFBVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : افات و امراض الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

59ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     افات و امراض الحاصالت البستانیھ

SADFBV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 151من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 152من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



240كود المقرر : 

WSSDFSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

61ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات انتاج الفاكھھ

WSSDFS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 153من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



241كود المقرر : 

QASDLDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخدامھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

62ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخدامھا

QASDLDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 154من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة الخضر/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 155من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 156من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 157من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



136كود المقرر : 

EWSDSDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعة االنسجة فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعة االنسجة فى الخضر

EWSDSD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 158من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



137كود المقرر : 

TECHNICوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنیك تربیة خضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنیك تربیة خضر

TECHNIC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 159من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



138كود المقرر : 

PRODUCTIONوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الھجن فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الھجن فى الخضر

PRODUCTION : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 160من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



139كود المقرر : 

ASLFKFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عوامل الجودة فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عوامل الجودة فى الخضر

ASLFKFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 161من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



140كود المقرر : 

ASSALDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى خضر متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى خضر متقدم

ASSALD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 162من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



141كود المقرر : 

SDKDLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة خضر (خاص)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة خضر (خاص)

SDKDL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 163من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



142كود المقرر : 

ZXDDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة خضر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة خضر - متقدم

ZXDDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 164من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



143كود المقرر : 

ASASDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا انتاج الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا انتاج الخضر

ASASD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 165من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



144كود المقرر : 

ASLDFKDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االزھار فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االزھار فى الخضر

ASLDFKD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 166من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



145كود المقرر : 

WEDFSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحلیل الكیمیائي للخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل الكیمیائي للخضر

WEDFS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 167من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



146كود المقرر : 

WFGDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تداول و تخزین خضر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تداول و تخزین خضر - متقدم

WFGDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 168من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



147كود المقرر : 

SDDDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطرق االحصائیة لتجارب الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطرق االحصائیة لتجارب الخضر

SDDD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 169من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



148كود المقرر : 

SFFDDSFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصفات التصدیریة لمحاصیل الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصفات التصدیریة لمحاصیل الخضر

SFFDDSF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 170من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



149كود المقرر : 

WASDADوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أصناف الخضر االقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أصناف الخضر االقتصادیة

WASDAD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 171من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



150كود المقرر : 

ASWDDDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخضر المعمرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخضر المعمرة

ASWDDD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 172من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



151كود المقرر : 

SKDDLGKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الحشائش فى محاصیل الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الحشائش فى محاصیل الخضر

SKDDLGK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 173من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



152كود المقرر : 

DLDKFDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الزراعة الال ارضیة فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الزراعة الال ارضیة فى الخضر

DLDKFDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 174من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



153كود المقرر : 

مواطن محاصیل الخضر و االصول البریة وصف المقرر بالعربیة  : 
لھا

DFFFLGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مواطن محاصیل الخضر و االصول البریة لھا

DFFFLG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 175من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



154كود المقرر : 

WQERوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخضر خضریة التكاثروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخضر خضریة التكاثر

WQER : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 176من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



155كود المقرر : 

DFGDFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخضر الورقیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخضر الورقیة

DFGDFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 177من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



156كود المقرر : 

FSDKSDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج بذور الخضر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج بذور الخضر - متقدم

FSDKSDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 178من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



157كود المقرر : 

ASDSADKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البقولیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البقولیات

ASDSADK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 179من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



158كود المقرر : 

TXTXوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصلیبیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصلیبیات

TXTX : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 180من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



159كود المقرر : 

POTATOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البطاطسوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البطاطس

POTATO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 181من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



160كود المقرر : 

PAZENGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الباذنجانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الباذنجانیة

PAZENG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 182من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



161كود المقرر : 

ONION and GRILوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البصل و الثوموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البصل و الثوم

ONION and GRIL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 183من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



162كود المقرر : 

ORGNZوصف المقرر باإلنجلیزیة  : منظمات النمووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     منظمات النمو

ORGNZ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 184من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



163كود المقرر : 

APPLICATIONSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تطبیقات عملیة فى الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تطبیقات عملیة فى الخضر

APPLICATIONS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 185من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



164كود المقرر : 

OKFDGFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إعداد و تجھیز الصوبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إعداد و تجھیز الصوب

OKFDGFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 186من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



165كود المقرر : 

DFDSKFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات الزراعة المحمیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات الزراعة المحمیة

DFDSKFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 187من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



166كود المقرر : 

WAFKGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق انتاج الخضر المحمیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق انتاج الخضر المحمیة

WAFKG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 188من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



167كود المقرر : 

PROGDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج شتالت الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج شتالت الخضر

PROGDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 189من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



168كود المقرر : 

PHESIOLGAFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الخضر بعد الحصادوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الخضر بعد الحصاد

PHESIOLGAF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 190من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



169كود المقرر : 

FSDGLSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج اصناف الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج اصناف الخضر

FSDGLS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 191من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



170كود المقرر : 

WQESDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الخضر لمقاومة الظروف القاسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الخضر لمقاومة الظروف القاسیة

WQESDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 192من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



171كود المقرر : 

QSDFDSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عوامل البیئة فى انتاج الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عوامل البیئة فى انتاج الخضر

QSDFDS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 193من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



143كود المقرر : 

ASASDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا انتاج الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا انتاج الخضر

ASASD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 194من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



173كود المقرر : 

USIGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب االلى فى مجال الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى مجال الخضر

USIGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 195من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



174كود المقرر : 

NEW TECHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االسالیب الحدیثة فى انتاج الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االسالیب الحدیثة فى انتاج الخضر

NEW TECH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 196من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



175كود المقرر : 

Agri Productionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج خضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج خضر

Agri Production : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 197من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 198من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



236كود المقرر : 

SDFTBGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھ

SDFTBGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 199من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



237كود المقرر : 

ASFGVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھ

ASFGVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 200من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



238كود المقرر : 

SADFBVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : افات و امراض الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     افات و امراض الحاصالت البستانیھ

SADFBV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 201من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 202من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



240كود المقرر : 

WSSDFSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات انتاج الفاكھھ

WSSDFS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 203من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



241كود المقرر : 

QASDLDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخدامھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخدامھا

QASDLDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 204من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-زھور و نباتات الزینة

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى البساتین زھور ونباتات الزینة/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

صفحة 205من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 206من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 207من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 208من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



213كود المقرر : 

FLOWERSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الزھور و نباتات الزینھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الزھور و نباتات الزینھ - متقدم

FLOWERS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 209من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D17كود المقرر : 

trertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نباتات طیبة و عطریھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نباتات طیبة و عطریھ - متقدم

trert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 210من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



215كود المقرر : 

SDFLGFKJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات العصاریھ و الشوكیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات العصاریھ و الشوكیھ

SDFLGFKJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 211من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



216كود المقرر : 

ASDALSDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ابصال الزینھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ابصال الزینھ - متقدم

ASDALSD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 212من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



217كود المقرر : 

SDDFGLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم الزھور و نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم الزھور و نباتات الزینھ

SDDFGL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 213من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



218كود المقرر : 

SGBDDLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تنسیق حدائق - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تنسیق حدائق - متقدم

SGBDDL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 214من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



219كود المقرر : 

SSDFSLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الزھور و نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الزھور و نباتات الزینھ

SSDFSL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 215من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



220كود المقرر : 

DFGMDLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة نباتات الزینھ

DFGMDL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 216من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



221كود المقرر : 

SDGMSLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تجمیل و تنسیق نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تجمیل و تنسیق نباتات الزینھ

SDGMSL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 217من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



222كود المقرر : 

SDFMDFMGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء و صیانھ حدائقوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء و صیانھ حدائق

SDFMDFMG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 218من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



223كود المقرر : 

SGMBFFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا نباتات الزینھ

SGMBFFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 219من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



224كود المقرر : 

SDFMSDFKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التنسیق الداخلى بالنباتات و الزھوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التنسیق الداخلى بالنباتات و الزھور

SDFMSDFK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 220من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



225كود المقرر : 

SDMCKDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصوب و تكاثر نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصوب و تكاثر نباتات الزینھ

SDMCKD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 221من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



226كود المقرر : 

SFVFLFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج بذور نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج بذور نباتات الزینھ

SFVFLF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 222من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



227كود المقرر : 

اعداد و تخزین الزھور و نباتات الزینھ - وصف المقرر بالعربیة  : 
متقدم

CVMXWWوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اعداد و تخزین الزھور و نباتات الزینھ - متقدم

CVMXWW : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 223من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



228كود المقرر : 

EASLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أشجاروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أشجار

EASLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 224من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



229كود المقرر : 

WASDDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نباتات التربیھ الخاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نباتات التربیھ الخاصھ

WASDD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 225من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



230كود المقرر : 

AERGGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج نباتات زینھ خاصوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج نباتات زینھ خاص

AERGG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 226من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



231كود المقرر : 

WSLFDLJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نباتات الزینھ و تنسیق الحدائقوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نباتات الزینھ و تنسیق الحدائق

WSLFDLJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 227من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



232كود المقرر : 

ASFFGLEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات العطریھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات العطریھ

ASFFGLE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 228من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



233كود المقرر : 

MEDICوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات الطبیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات الطبیھ

MEDIC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 229من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



234كود المقرر : 

ASDMELوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة النباتات الطبیھ و العطریھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة النباتات الطبیھ و العطریھ

ASDMEL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 230من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 231من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



236كود المقرر : 

SDFTBGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھ

SDFTBGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 232من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



237كود المقرر : 

ASFGVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھ

ASFGVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 233من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 234من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



240كود المقرر : 

WSSDFSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات انتاج الفاكھھ

WSSDFS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 
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كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



241كود المقرر : 

QASDLDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخدامھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخدامھا

QASDLDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



238كود المقرر : 

SADFBVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : افات و امراض الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     افات و امراض الحاصالت البستانیھ

SADFBV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 237من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



1كود المقرر : 

eaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : لغة إنجلیزیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     لغة إنجلیزیة

ea : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 238من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



2كود المقرر : 

YUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حاسب آليوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حاسب آلي

YU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة الزھور ونباتات الزینة/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

صفحة 239من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 240من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 241من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 242من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



213كود المقرر : 

FLOWERSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الزھور و نباتات الزینھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الزھور و نباتات الزینھ - متقدم

FLOWERS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 243من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D17كود المقرر : 

trertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نباتات طیبة و عطریھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نباتات طیبة و عطریھ - متقدم

trert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 244من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



215كود المقرر : 

SDFLGFKJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات العصاریھ و الشوكیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات العصاریھ و الشوكیھ

SDFLGFKJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 245من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



216كود المقرر : 

ASDALSDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ابصال الزینھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ابصال الزینھ - متقدم

ASDALSD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 246من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



217كود المقرر : 

SDDFGLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم الزھور و نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم الزھور و نباتات الزینھ

SDDFGL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 247من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



218كود المقرر : 

SGBDDLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تنسیق حدائق - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تنسیق حدائق - متقدم

SGBDDL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 248من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



219كود المقرر : 

SSDFSLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الزھور و نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الزھور و نباتات الزینھ

SSDFSL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 249من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



220كود المقرر : 

DFGMDLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة نباتات الزینھ

DFGMDL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 250من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



221كود المقرر : 

SDGMSLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تجمیل و تنسیق نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تجمیل و تنسیق نباتات الزینھ

SDGMSL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 251من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



222كود المقرر : 

SDFMDFMGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء و صیانھ حدائقوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء و صیانھ حدائق

SDFMDFMG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 252من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



223كود المقرر : 

SGMBFFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا نباتات الزینھ

SGMBFFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 253من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



224كود المقرر : 

SDFMSDFKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التنسیق الداخلى بالنباتات و الزھوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التنسیق الداخلى بالنباتات و الزھور

SDFMSDFK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 254من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



225كود المقرر : 

SDMCKDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصوب و تكاثر نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصوب و تكاثر نباتات الزینھ

SDMCKD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 255من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



226كود المقرر : 

SFVFLFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج بذور نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج بذور نباتات الزینھ

SFVFLF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 256من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



227كود المقرر : 

اعداد و تخزین الزھور و نباتات الزینھ - وصف المقرر بالعربیة  : 
متقدم

CVMXWWوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اعداد و تخزین الزھور و نباتات الزینھ - متقدم

CVMXWW : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 257من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



228كود المقرر : 

EASLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أشجاروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أشجار

EASLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 258من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



229كود المقرر : 

WASDDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نباتات التربیھ الخاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نباتات التربیھ الخاصھ

WASDD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 259من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



230كود المقرر : 

AERGGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج نباتات زینھ خاصوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج نباتات زینھ خاص

AERGG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 260من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



231كود المقرر : 

WSLFDLJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نباتات الزینھ و تنسیق الحدائقوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نباتات الزینھ و تنسیق الحدائق

WSLFDLJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 261من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



232كود المقرر : 

ASFFGLEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات العطریھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات العطریھ

ASFFGLE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 262من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



233كود المقرر : 

MEDICوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات الطبیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات الطبیھ

MEDIC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 263من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



234كود المقرر : 

ASDMELوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة النباتات الطبیھ و العطریھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة النباتات الطبیھ و العطریھ

ASDMEL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 264من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 265من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



236كود المقرر : 

SDFTBGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھ

SDFTBGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 266من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



237كود المقرر : 

ASFGVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھ

ASFGVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 267من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 268من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



240كود المقرر : 

WSSDFSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات انتاج الفاكھھ

WSSDFS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 269من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



241كود المقرر : 

QASDLDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخدامھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخدامھا

QASDLDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 270من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



238كود المقرر : 

SADFBVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : افات و امراض الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     افات و امراض الحاصالت البستانیھ

SADFBV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 271من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى البساتین زھور ونباتات الزینة/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 272من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 273من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 274من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



213كود المقرر : 

FLOWERSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الزھور و نباتات الزینھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الزھور و نباتات الزینھ - متقدم

FLOWERS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 275من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D17كود المقرر : 

trertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نباتات طیبة و عطریھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نباتات طیبة و عطریھ - متقدم

trert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 276من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



215كود المقرر : 

SDFLGFKJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات العصاریھ و الشوكیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات العصاریھ و الشوكیھ

SDFLGFKJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 277من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



216كود المقرر : 

ASDALSDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ابصال الزینھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ابصال الزینھ - متقدم

ASDALSD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 278من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



217كود المقرر : 

SDDFGLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم الزھور و نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم الزھور و نباتات الزینھ

SDDFGL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 279من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



218كود المقرر : 

SGBDDLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تنسیق حدائق - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تنسیق حدائق - متقدم

SGBDDL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 280من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



219كود المقرر : 

SSDFSLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الزھور و نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الزھور و نباتات الزینھ

SSDFSL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 281من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



220كود المقرر : 

DFGMDLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة نباتات الزینھ

DFGMDL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 282من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



221كود المقرر : 

SDGMSLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تجمیل و تنسیق نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تجمیل و تنسیق نباتات الزینھ

SDGMSL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 283من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



222كود المقرر : 

SDFMDFMGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء و صیانھ حدائقوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء و صیانھ حدائق

SDFMDFMG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 284من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



223كود المقرر : 

SGMBFFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا نباتات الزینھ

SGMBFFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 285من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



224كود المقرر : 

SDFMSDFKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التنسیق الداخلى بالنباتات و الزھوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التنسیق الداخلى بالنباتات و الزھور

SDFMSDFK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 286من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



225كود المقرر : 

SDMCKDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصوب و تكاثر نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصوب و تكاثر نباتات الزینھ

SDMCKD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 287من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



226كود المقرر : 

SFVFLFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج بذور نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج بذور نباتات الزینھ

SFVFLF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 288من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



227كود المقرر : 

اعداد و تخزین الزھور و نباتات الزینھ - وصف المقرر بالعربیة  : 
متقدم

CVMXWWوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اعداد و تخزین الزھور و نباتات الزینھ - متقدم

CVMXWW : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 289من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



228كود المقرر : 

EASLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أشجاروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أشجار

EASLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 290من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



229كود المقرر : 

WASDDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نباتات التربیھ الخاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نباتات التربیھ الخاصھ

WASDD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 291من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



230كود المقرر : 

AERGGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج نباتات زینھ خاصوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج نباتات زینھ خاص

AERGG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 292من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



231كود المقرر : 

WSLFDLJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نباتات الزینھ و تنسیق الحدائقوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نباتات الزینھ و تنسیق الحدائق

WSLFDLJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 293من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



232كود المقرر : 

ASFFGLEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات العطریھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات العطریھ

ASFFGLE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 294من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



233كود المقرر : 

MEDICوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات الطبیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات الطبیھ

MEDIC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 295من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



234كود المقرر : 

ASDMELوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة النباتات الطبیھ و العطریھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة النباتات الطبیھ و العطریھ

ASDMEL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 296من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 297من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



236كود المقرر : 

SDFTBGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھ

SDFTBGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



237كود المقرر : 

ASFGVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھ

ASFGVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 299من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 300من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



240كود المقرر : 

WSSDFSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات انتاج الفاكھھ

WSSDFS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 301من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



241كود المقرر : 

QASDLDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخدامھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخدامھا

QASDLDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 302من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



238كود المقرر : 

SADFBVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : افات و امراض الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     افات و امراض الحاصالت البستانیھ

SADFBV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 303من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة الزھور ونباتات الزینة/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 304من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 305من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 306من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



213كود المقرر : 

FLOWERSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الزھور و نباتات الزینھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الزھور و نباتات الزینھ - متقدم

FLOWERS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 307من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D17كود المقرر : 

trertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نباتات طیبة و عطریھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نباتات طیبة و عطریھ - متقدم

trert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 308من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



215كود المقرر : 

SDFLGFKJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات العصاریھ و الشوكیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات العصاریھ و الشوكیھ

SDFLGFKJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 309من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



216كود المقرر : 

ASDALSDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ابصال الزینھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ابصال الزینھ - متقدم

ASDALSD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 310من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



217كود المقرر : 

SDDFGLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم الزھور و نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم الزھور و نباتات الزینھ

SDDFGL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 311من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



218كود المقرر : 

SGBDDLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تنسیق حدائق - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تنسیق حدائق - متقدم

SGBDDL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 312من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



219كود المقرر : 

SSDFSLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الزھور و نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الزھور و نباتات الزینھ

SSDFSL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 313من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



220كود المقرر : 

DFGMDLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة نباتات الزینھ

DFGMDL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 314من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



221كود المقرر : 

SDGMSLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تجمیل و تنسیق نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تجمیل و تنسیق نباتات الزینھ

SDGMSL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 315من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



222كود المقرر : 

SDFMDFMGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء و صیانھ حدائقوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء و صیانھ حدائق

SDFMDFMG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 316من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



223كود المقرر : 

SGMBFFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا نباتات الزینھ

SGMBFFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 317من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



224كود المقرر : 

SDFMSDFKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التنسیق الداخلى بالنباتات و الزھوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التنسیق الداخلى بالنباتات و الزھور

SDFMSDFK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 318من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



225كود المقرر : 

SDMCKDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصوب و تكاثر نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصوب و تكاثر نباتات الزینھ

SDMCKD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 319من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



226كود المقرر : 

SFVFLFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج بذور نباتات الزینھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج بذور نباتات الزینھ

SFVFLF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 320من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



227كود المقرر : 

اعداد و تخزین الزھور و نباتات الزینھ - وصف المقرر بالعربیة  : 
متقدم

CVMXWWوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اعداد و تخزین الزھور و نباتات الزینھ - متقدم

CVMXWW : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 321من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



228كود المقرر : 

EASLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أشجاروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أشجار

EASLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 322من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



229كود المقرر : 

WASDDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نباتات التربیھ الخاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نباتات التربیھ الخاصھ

WASDD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 323من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



230كود المقرر : 

AERGGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج نباتات زینھ خاصوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج نباتات زینھ خاص

AERGG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 324من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



231كود المقرر : 

WSLFDLJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نباتات الزینھ و تنسیق الحدائقوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نباتات الزینھ و تنسیق الحدائق

WSLFDLJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 325من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



232كود المقرر : 

ASFFGLEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات العطریھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات العطریھ

ASFFGLE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 326من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



233كود المقرر : 

MEDICوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات الطبیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات الطبیھ

MEDIC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 327من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



234كود المقرر : 

ASDMELوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة النباتات الطبیھ و العطریھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة النباتات الطبیھ و العطریھ

ASDMEL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 328من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 329من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



236كود المقرر : 

SDFTBGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھ

SDFTBGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 330من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



237كود المقرر : 

ASFGVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھ

ASFGVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 331من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 332من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



240كود المقرر : 

WSSDFSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات انتاج الفاكھھ

WSSDFS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 333من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



241كود المقرر : 

QASDLDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخدامھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخدامھا

QASDLDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 334من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



238كود المقرر : 

SADFBVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : افات و امراض الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     افات و امراض الحاصالت البستانیھ

SADFBV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 335من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-فاكھة

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى البساتین فاكھة/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

صفحة 336من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 337من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 338من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 339من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



176كود المقرر : 

Banana Productionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الموزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الموز

Banana Production : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 340من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



177كود المقرر : 

SDLSDLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج نخیل البلحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج نخیل البلح

SDLSDL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 341من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



178كود المقرر : 

SDFSDLGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج فاكھة ثانویة مستدیمة الخضرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج فاكھة ثانویة مستدیمة الخضرة

SDFSDLG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 342من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



179كود المقرر : 

KROMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج كروم - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج كروم - متقدم

KROM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 343من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



180كود المقرر : 

EASTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج نباتات المناطق االستوائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج نباتات المناطق االستوائیة

EAST : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 344من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



181كود المقرر : 

APPELوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الفاكھة التفاحیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الفاكھة التفاحیة

APPEL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 345من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



182كود المقرر : 

DFFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اكثار أشجار الفاكھةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اكثار أشجار الفاكھة

DFFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 346من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



183كود المقرر : 

Sweet Produtionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الحلویاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الحلویات

Sweet Prodution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 347من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



184كود المقرر : 

DFGDFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى تزھیر و عقد نباتات الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى تزھیر و عقد نباتات الفاكھھ

DFGDFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 348من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



185كود المقرر : 

SDFSGBوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج فواكھ ثانویة متساقطھ االوراقوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج فواكھ ثانویة متساقطھ االوراق

SDFSGB : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 349من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



186كود المقرر : 

PRGLFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم نباتات الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم نباتات الفاكھھ

PRGLF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 350من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D19كود المقرر : 

qwwerlerklkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى أشجار الفاكھھ  - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى أشجار الفاكھھ  - متقدم

qwwerlerklk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 351من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



189كود المقرر : 

SDFHCVCوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسمید و تغذیة اشجار الفاكھھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسمید و تغذیة اشجار الفاكھھ - متقدم

SDFHCVC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 352من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



190كود المقرر : 

SDFGDFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مورفولوجى تزھیر و عقد نباتات فاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مورفولوجى تزھیر و عقد نباتات فاكھھ

SDFGDFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 353من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



191كود المقرر : 

DGHFDHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقلیم و تدریب اشجار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقلیم و تدریب اشجار الفاكھھ

DGHFDH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 354من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



192كود المقرر : 

OLIVEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج زیتون - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج زیتون - متقدم

OLIVE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 355من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



193كود المقرر : 

JHGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تخزین ثمار فاكھھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تخزین ثمار فاكھھ - متقدم

JHG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 356من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



197كود المقرر : 

HJKHKHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام منظمات النمو فى انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام منظمات النمو فى انتاج الفاكھھ

HJKHKH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 357من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



194كود المقرر : 

LGHJPGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة بستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة بستانیھ

LGHJPGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 358من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



198كود المقرر : 

DFJKGGYوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین اصناف الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین اصناف الفاكھھ

DFJKGGY : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 359من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



199كود المقرر : 

زراعة االنسجھ و االجنھ و استخدامھا فى وصف المقرر بالعربیة  : 
مجال الفاكھھ

GHJGJKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعة االنسجھ و االجنھ و استخدامھا فى مجال الفاكھھ

GHJGJKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 360من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



200كود المقرر : 

FGHFPوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رى اشجار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رى اشجار الفاكھھ

FGHFP : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 361من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



201كود المقرر : 

GDFGHFDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الفاكھھ

GDFGHFDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 362من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



202كود المقرر : 

SDFEKDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل الفاكھھ الغراض خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل الفاكھھ الغراض خاصھ

SDFEKD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 363من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



203كود المقرر : 

DLKGPRLFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الطاقھ الذریة فى الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الطاقھ الذریة فى الفاكھھ

DLKGPRLFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 364من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



195كود المقرر : 

WHJHKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى انتاج الفاكھھ

WHJHK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 365من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



196كود المقرر : 

FJFHJJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جمع و اعداد تداول و تصدیر ثمار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جمع و اعداد تداول و تصدیر ثمار الفاكھھ

FJFHJJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 366من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



204كود المقرر : 

DHDFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة اشجار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة اشجار الفاكھھ

DHDFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 367من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



205كود المقرر : 

DHGDGJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحمیل اشجار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحمیل اشجار الفاكھھ

DHGDGJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 368من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



206كود المقرر : 

DFGLDGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعھ الفاكھھ فى االراضي القاحلھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعھ الفاكھھ فى االراضي القاحلھ

DFGLDGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 369من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



207كود المقرر : 

DGFWSLWوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج فاكھھ الزراعات المحمیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج فاكھھ الزراعات المحمیة

DGFWSLW : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 370من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



208كود المقرر : 

SDFHRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج موالح - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج موالح - متقدم

SDFHR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 371من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



209كود المقرر : 

MANGOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج مانجووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج مانجو

MANGO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 372من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



210كود المقرر : 

DFDHBوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االسالیب الحدیثة فى انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االسالیب الحدیثة فى انتاج الفاكھھ

DFDHB : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 373من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



211كود المقرر : 

WLSDGLGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج فاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج فاكھھ

WLSDGLG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 374من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



212كود المقرر : 

WDFGHDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات بساتینوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات بساتین

WDFGHD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 375من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 376من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



236كود المقرر : 

SDFTBGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھ

SDFTBGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 377من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



237كود المقرر : 

ASFGVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھ

ASFGVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 378من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



238كود المقرر : 

SADFBVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : افات و امراض الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     افات و امراض الحاصالت البستانیھ

SADFBV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 379من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 380من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



240كود المقرر : 

WSSDFSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات انتاج الفاكھھ

WSSDFS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 381من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D20كود المقرر : 

werwerklkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخداماتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخداماتھا

werwerklk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 382من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



1كود المقرر : 

eaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : لغة إنجلیزیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

61ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     لغة إنجلیزیة

ea : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 383من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



2كود المقرر : 

YUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حاسب آليوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

62ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حاسب آلي

YU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة الفاكھة/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

صفحة 384من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 385من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 386من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 387من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



176كود المقرر : 

Banana Productionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الموزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الموز

Banana Production : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 388من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



177كود المقرر : 

SDLSDLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج نخیل البلحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج نخیل البلح

SDLSDL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 389من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



178كود المقرر : 

SDFSDLGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج فاكھة ثانویة مستدیمة الخضرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج فاكھة ثانویة مستدیمة الخضرة

SDFSDLG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 390من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



179كود المقرر : 

KROMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج كروم - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج كروم - متقدم

KROM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 391من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



180كود المقرر : 

EASTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج نباتات المناطق االستوائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج نباتات المناطق االستوائیة

EAST : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 392من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



181كود المقرر : 

APPELوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الفاكھة التفاحیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الفاكھة التفاحیة

APPEL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 393من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



182كود المقرر : 

DFFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اكثار أشجار الفاكھةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اكثار أشجار الفاكھة

DFFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 394من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



183كود المقرر : 

Sweet Produtionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الحلویاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الحلویات

Sweet Prodution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 395من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



184كود المقرر : 

DFGDFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى تزھیر و عقد نباتات الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى تزھیر و عقد نباتات الفاكھھ

DFGDFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 396من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



185كود المقرر : 

SDFSGBوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج فواكھ ثانویة متساقطھ االوراقوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج فواكھ ثانویة متساقطھ االوراق

SDFSGB : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 397من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



186كود المقرر : 

PRGLFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم نباتات الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم نباتات الفاكھھ

PRGLF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 398من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D19كود المقرر : 

qwwerlerklkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى أشجار الفاكھھ  - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى أشجار الفاكھھ  - متقدم

qwwerlerklk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 399من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



189كود المقرر : 

SDFHCVCوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسمید و تغذیة اشجار الفاكھھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسمید و تغذیة اشجار الفاكھھ - متقدم

SDFHCVC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 400من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



190كود المقرر : 

SDFGDFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مورفولوجى تزھیر و عقد نباتات فاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مورفولوجى تزھیر و عقد نباتات فاكھھ

SDFGDFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 401من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



191كود المقرر : 

DGHFDHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقلیم و تدریب اشجار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقلیم و تدریب اشجار الفاكھھ

DGHFDH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 402من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



192كود المقرر : 

OLIVEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج زیتون - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج زیتون - متقدم

OLIVE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 403من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



193كود المقرر : 

JHGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تخزین ثمار فاكھھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تخزین ثمار فاكھھ - متقدم

JHG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 404من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



194كود المقرر : 

LGHJPGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة بستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة بستانیھ

LGHJPGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 405من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



195كود المقرر : 

WHJHKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى انتاج الفاكھھ

WHJHK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 406من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



196كود المقرر : 

FJFHJJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جمع و اعداد تداول و تصدیر ثمار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جمع و اعداد تداول و تصدیر ثمار الفاكھھ

FJFHJJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 407من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



197كود المقرر : 

HJKHKHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام منظمات النمو فى انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام منظمات النمو فى انتاج الفاكھھ

HJKHKH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 408من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



198كود المقرر : 

DFJKGGYوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین اصناف الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین اصناف الفاكھھ

DFJKGGY : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 409من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



199كود المقرر : 

زراعة االنسجھ و االجنھ و استخدامھا فى وصف المقرر بالعربیة  : 
مجال الفاكھھ

GHJGJKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعة االنسجھ و االجنھ و استخدامھا فى مجال الفاكھھ

GHJGJKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 410من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



200كود المقرر : 

FGHFPوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رى اشجار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رى اشجار الفاكھھ

FGHFP : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 411من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



201كود المقرر : 

GDFGHFDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الفاكھھ

GDFGHFDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 412من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



202كود المقرر : 

SDFEKDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل الفاكھھ الغراض خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل الفاكھھ الغراض خاصھ

SDFEKD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 413من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



203كود المقرر : 

DLKGPRLFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الطاقھ الذریة فى الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الطاقھ الذریة فى الفاكھھ

DLKGPRLFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 414من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



204كود المقرر : 

DHDFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة اشجار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة اشجار الفاكھھ

DHDFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 415من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



205كود المقرر : 

DHGDGJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحمیل اشجار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحمیل اشجار الفاكھھ

DHGDGJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 416من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



206كود المقرر : 

DFGLDGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعھ الفاكھھ فى االراضي القاحلھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعھ الفاكھھ فى االراضي القاحلھ

DFGLDGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 417من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



207كود المقرر : 

DGFWSLWوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج فاكھھ الزراعات المحمیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج فاكھھ الزراعات المحمیة

DGFWSLW : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 418من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



208كود المقرر : 

SDFHRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج موالح - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج موالح - متقدم

SDFHR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 419من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



209كود المقرر : 

MANGOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج مانجووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج مانجو

MANGO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 420من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



210كود المقرر : 

DFDHBوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االسالیب الحدیثة فى انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االسالیب الحدیثة فى انتاج الفاكھھ

DFDHB : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 421من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



211كود المقرر : 

WLSDGLGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج فاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج فاكھھ

WLSDGLG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 422من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



212كود المقرر : 

WDFGHDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات بساتینوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات بساتین

WDFGHD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 423من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 424من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



236كود المقرر : 

SDFTBGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھ

SDFTBGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 425من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



237كود المقرر : 

ASFGVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھ

ASFGVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 426من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



238كود المقرر : 

SADFBVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : افات و امراض الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     افات و امراض الحاصالت البستانیھ

SADFBV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 427من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 428من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



240كود المقرر : 

WSSDFSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات انتاج الفاكھھ

WSSDFS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 429من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D20كود المقرر : 

werwerklkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخداماتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخداماتھا

werwerklk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 430من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى البساتین فاكھة/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 431من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 432من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 433من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



176كود المقرر : 

Banana Productionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الموزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الموز

Banana Production : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 434من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



177كود المقرر : 

SDLSDLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج نخیل البلحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج نخیل البلح

SDLSDL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 435من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



178كود المقرر : 

SDFSDLGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج فاكھة ثانویة مستدیمة الخضرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج فاكھة ثانویة مستدیمة الخضرة

SDFSDLG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 436من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



179كود المقرر : 

KROMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج كروم - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج كروم - متقدم

KROM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 437من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



180كود المقرر : 

EASTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج نباتات المناطق االستوائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج نباتات المناطق االستوائیة

EAST : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 438من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



181كود المقرر : 

APPELوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الفاكھة التفاحیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الفاكھة التفاحیة

APPEL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 439من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



182كود المقرر : 

DFFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اكثار أشجار الفاكھةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اكثار أشجار الفاكھة

DFFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 440من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



183كود المقرر : 

Sweet Produtionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الحلویاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الحلویات

Sweet Prodution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 441من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



184كود المقرر : 

DFGDFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى تزھیر و عقد نباتات الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى تزھیر و عقد نباتات الفاكھھ

DFGDFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 442من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



185كود المقرر : 

SDFSGBوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج فواكھ ثانویة متساقطھ االوراقوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج فواكھ ثانویة متساقطھ االوراق

SDFSGB : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 443من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



186كود المقرر : 

PRGLFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم نباتات الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم نباتات الفاكھھ

PRGLF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 444من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D19كود المقرر : 

qwwerlerklkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى أشجار الفاكھھ  - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى أشجار الفاكھھ  - متقدم

qwwerlerklk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 445من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



189كود المقرر : 

SDFHCVCوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسمید و تغذیة اشجار الفاكھھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسمید و تغذیة اشجار الفاكھھ - متقدم

SDFHCVC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 446من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



190كود المقرر : 

SDFGDFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مورفولوجى تزھیر و عقد نباتات فاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مورفولوجى تزھیر و عقد نباتات فاكھھ

SDFGDFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 447من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



191كود المقرر : 

DGHFDHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقلیم و تدریب اشجار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقلیم و تدریب اشجار الفاكھھ

DGHFDH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 448من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



192كود المقرر : 

OLIVEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج زیتون - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج زیتون - متقدم

OLIVE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 449من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



193كود المقرر : 

JHGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تخزین ثمار فاكھھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تخزین ثمار فاكھھ - متقدم

JHG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 450من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



197كود المقرر : 

HJKHKHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام منظمات النمو فى انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام منظمات النمو فى انتاج الفاكھھ

HJKHKH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 451من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



194كود المقرر : 

LGHJPGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة بستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة بستانیھ

LGHJPGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 452من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



198كود المقرر : 

DFJKGGYوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین اصناف الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین اصناف الفاكھھ

DFJKGGY : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 453من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



199كود المقرر : 

زراعة االنسجھ و االجنھ و استخدامھا فى وصف المقرر بالعربیة  : 
مجال الفاكھھ

GHJGJKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعة االنسجھ و االجنھ و استخدامھا فى مجال الفاكھھ

GHJGJKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 454من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



200كود المقرر : 

FGHFPوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رى اشجار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رى اشجار الفاكھھ

FGHFP : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 455من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



201كود المقرر : 

GDFGHFDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الفاكھھ

GDFGHFDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 456من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



202كود المقرر : 

SDFEKDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل الفاكھھ الغراض خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل الفاكھھ الغراض خاصھ

SDFEKD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 457من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



203كود المقرر : 

DLKGPRLFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الطاقھ الذریة فى الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الطاقھ الذریة فى الفاكھھ

DLKGPRLFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 458من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



195كود المقرر : 

WHJHKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى انتاج الفاكھھ

WHJHK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 459من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



196كود المقرر : 

FJFHJJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جمع و اعداد تداول و تصدیر ثمار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جمع و اعداد تداول و تصدیر ثمار الفاكھھ

FJFHJJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 460من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



204كود المقرر : 

DHDFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة اشجار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة اشجار الفاكھھ

DHDFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 461من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



205كود المقرر : 

DHGDGJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحمیل اشجار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحمیل اشجار الفاكھھ

DHGDGJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 462من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



206كود المقرر : 

DFGLDGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعھ الفاكھھ فى االراضي القاحلھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعھ الفاكھھ فى االراضي القاحلھ

DFGLDGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 463من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



207كود المقرر : 

DGFWSLWوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج فاكھھ الزراعات المحمیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج فاكھھ الزراعات المحمیة

DGFWSLW : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 464من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



208كود المقرر : 

SDFHRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج موالح - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج موالح - متقدم

SDFHR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 465من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



209كود المقرر : 

MANGOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج مانجووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج مانجو

MANGO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 466من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



210كود المقرر : 

DFDHBوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االسالیب الحدیثة فى انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االسالیب الحدیثة فى انتاج الفاكھھ

DFDHB : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 467من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



211كود المقرر : 

WLSDGLGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج فاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج فاكھھ

WLSDGLG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 468من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



212كود المقرر : 

WDFGHDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات بساتینوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات بساتین

WDFGHD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 469من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 470من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



236كود المقرر : 

SDFTBGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھ

SDFTBGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 471من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



237كود المقرر : 

ASFGVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھ

ASFGVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 472من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



238كود المقرر : 

SADFBVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : افات و امراض الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     افات و امراض الحاصالت البستانیھ

SADFBV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 473من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 474من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



240كود المقرر : 

WSSDFSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات انتاج الفاكھھ

WSSDFS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 475من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D20كود المقرر : 

werwerklkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخداماتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخداماتھا

werwerklk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 476من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة الفاكھة/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 477من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 478من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 479من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



176كود المقرر : 

Banana Productionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الموزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الموز

Banana Production : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 480من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



177كود المقرر : 

SDLSDLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج نخیل البلحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج نخیل البلح

SDLSDL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 481من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



178كود المقرر : 

SDFSDLGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج فاكھة ثانویة مستدیمة الخضرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج فاكھة ثانویة مستدیمة الخضرة

SDFSDLG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 482من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



179كود المقرر : 

KROMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج كروم - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج كروم - متقدم

KROM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 483من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



180كود المقرر : 

EASTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج نباتات المناطق االستوائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج نباتات المناطق االستوائیة

EAST : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 484من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



181كود المقرر : 

APPELوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الفاكھة التفاحیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الفاكھة التفاحیة

APPEL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 485من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



182كود المقرر : 

DFFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اكثار أشجار الفاكھةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اكثار أشجار الفاكھة

DFFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 486من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



183كود المقرر : 

Sweet Produtionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الحلویاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الحلویات

Sweet Prodution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 487من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



184كود المقرر : 

DFGDFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى تزھیر و عقد نباتات الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى تزھیر و عقد نباتات الفاكھھ

DFGDFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 488من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



185كود المقرر : 

SDFSGBوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج فواكھ ثانویة متساقطھ االوراقوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج فواكھ ثانویة متساقطھ االوراق

SDFSGB : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 489من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



186كود المقرر : 

PRGLFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم نباتات الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم نباتات الفاكھھ

PRGLF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 490من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D19كود المقرر : 

qwwerlerklkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى أشجار الفاكھھ  - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى أشجار الفاكھھ  - متقدم

qwwerlerklk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 491من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



189كود المقرر : 

SDFHCVCوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسمید و تغذیة اشجار الفاكھھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسمید و تغذیة اشجار الفاكھھ - متقدم

SDFHCVC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 492من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



190كود المقرر : 

SDFGDFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مورفولوجى تزھیر و عقد نباتات فاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مورفولوجى تزھیر و عقد نباتات فاكھھ

SDFGDFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 493من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



191كود المقرر : 

DGHFDHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقلیم و تدریب اشجار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقلیم و تدریب اشجار الفاكھھ

DGHFDH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 494من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



192كود المقرر : 

OLIVEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج زیتون - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج زیتون - متقدم

OLIVE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 495من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



193كود المقرر : 

JHGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تخزین ثمار فاكھھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تخزین ثمار فاكھھ - متقدم

JHG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 496من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



194كود المقرر : 

LGHJPGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة بستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة بستانیھ

LGHJPGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 497من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



195كود المقرر : 

WHJHKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى انتاج الفاكھھ

WHJHK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 498من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



196كود المقرر : 

FJFHJJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جمع و اعداد تداول و تصدیر ثمار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جمع و اعداد تداول و تصدیر ثمار الفاكھھ

FJFHJJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 499من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



197كود المقرر : 

HJKHKHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام منظمات النمو فى انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام منظمات النمو فى انتاج الفاكھھ

HJKHKH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 500من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



198كود المقرر : 

DFJKGGYوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین اصناف الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین اصناف الفاكھھ

DFJKGGY : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 501من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



199كود المقرر : 

زراعة االنسجھ و االجنھ و استخدامھا فى وصف المقرر بالعربیة  : 
مجال الفاكھھ

GHJGJKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعة االنسجھ و االجنھ و استخدامھا فى مجال الفاكھھ

GHJGJKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 502من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



200كود المقرر : 

FGHFPوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رى اشجار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رى اشجار الفاكھھ

FGHFP : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 503من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



201كود المقرر : 

GDFGHFDFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الفاكھھ

GDFGHFDF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 504من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



202كود المقرر : 

SDFEKDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل الفاكھھ الغراض خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل الفاكھھ الغراض خاصھ

SDFEKD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 505من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



203كود المقرر : 

DLKGPRLFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الطاقھ الذریة فى الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الطاقھ الذریة فى الفاكھھ

DLKGPRLFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 506من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



204كود المقرر : 

DHDFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة اشجار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة اشجار الفاكھھ

DHDFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 507من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



205كود المقرر : 

DHGDGJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحمیل اشجار الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحمیل اشجار الفاكھھ

DHGDGJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 508من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



206كود المقرر : 

DFGLDGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعھ الفاكھھ فى االراضي القاحلھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعھ الفاكھھ فى االراضي القاحلھ

DFGLDGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 509من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



207كود المقرر : 

DGFWSLWوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج فاكھھ الزراعات المحمیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج فاكھھ الزراعات المحمیة

DGFWSLW : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 510من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



208كود المقرر : 

SDFHRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج موالح - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج موالح - متقدم

SDFHR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 511من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



209كود المقرر : 

MANGOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج مانجووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج مانجو

MANGO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 512من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



210كود المقرر : 

DFDHBوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االسالیب الحدیثة فى انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االسالیب الحدیثة فى انتاج الفاكھھ

DFDHB : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 513من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



211كود المقرر : 

WLSDGLGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج فاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج فاكھھ

WLSDGLG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 514من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



212كود المقرر : 

WDFGHDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات بساتینوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات بساتین

WDFGHD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 515من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 516من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



236كود المقرر : 

SDFTBGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اعداد و تخزین الحاصالت البستانیھ

SDFTBGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 517من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



237كود المقرر : 

ASFGVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعھ االنسجھ فى الحاصالت البستانیھ

ASFGVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



238كود المقرر : 

SADFBVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : افات و امراض الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     افات و امراض الحاصالت البستانیھ

SADFBV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



240كود المقرر : 

WSSDFSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات انتاج الفاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات انتاج الفاكھھ

WSSDFS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D20كود المقرر : 

werwerklkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخداماتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مخلفات الحاصالت البستانیھ و استخداماتھا

werwerklk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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القسم / الشعبة:-المحاصیل

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى المحاصیل/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 
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الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 
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طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر
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ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

484كود المقرر : 

fg flوصف المقرر باإلنجلیزیة  : احصاء - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 526من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     احصاء - متقدم

fg fl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 527من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

485كود المقرر : 

drgmdkrtglmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحلیل االحصائى للمتغیرات المتعددهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل االحصائى للمتغیرات المتعدده

drgmdkrtglm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 528من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

486كود المقرر : 

sdfmk mmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل تجارب - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل تجارب - متقدم

بیانات المقرر

صفحة 529من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sdfmk mm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

القسم العلمى التابع لھ : 487كود المقرر : 

بیانات المقرر

صفحة 530من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



dfgjkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل التجارب (القطاعات الكاملة)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل التجارب (القطاعات الكاملة)

dfgjk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 531من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

489كود المقرر : 

srgjkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل التجارب (القطاعات الناقصة)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل التجارب (القطاعات الناقصة)

srgjklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 532من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

ooooooooooooooكود المقرر : 

lkkkkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل ( توراث وتحلیل إحصائي )وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل ( توراث وتحلیل إحصائي )

lkkkk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 533من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

491كود المقرر : 

usingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الطفرات فى تربیة المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 534من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الطفرات فى تربیة المحاصیل

using : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 535من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

492كود المقرر : 

تربیة محاصیل(انتخاب و تحسین العشائر) وصف المقرر بالعربیة  : 
متقدم

qafmkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل(انتخاب و تحسین العشائر) متقدم

qafmk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 536من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

493كود المقرر : 

mfmk klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة المحاصیل ذاتیة االخصابوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة المحاصیل ذاتیة االخصاب

بیانات المقرر

صفحة 537من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



mfmk kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 538من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



494كود المقرر : 

gnmdj klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة المحاصیل خلطیة االخصابوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة المحاصیل خلطیة االخصاب

gnmdj kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 539من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

495كود المقرر : 

nmfn nmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة المحاصیل خضریة التكاثروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة المحاصیل خضریة التكاثر

nmfn nm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 540من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

496كود المقرر : 

تربیة محاصیل لمقاومة االمراض و الحشرات وصف المقرر بالعربیة  : 
- متقدم

asdm klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل لمقاومة االمراض و الحشرات - متقدم

بیانات المقرر

صفحة 541من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



asdm kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 542من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



497كود المقرر : 

msdfmk klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة المحاصیل الغراض خاصھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة المحاصیل الغراض خاصھ - متقدم

msdfmk kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 543من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

498كود المقرر : 

alfgdfnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل العلفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل العلف

alfgdfn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 544من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

499كود المقرر : 

Cottonوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة القطنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة القطن

بیانات المقرر

صفحة 545من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



Cotton : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 546من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



500كود المقرر : 

cornوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الذرة الشامیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الذرة الشامیة

corn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 547من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

501كود المقرر : 

Rizeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة االرزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة االرز

Rize : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 548من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

502كود المقرر : 

kammوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة القمحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة القمح

بیانات المقرر

صفحة 549من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



kamm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 550من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



503كود المقرر : 

botn nmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل الحبوبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل الحبوب

botn nm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 551من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

504كود المقرر : 

Suger dfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل السكروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل السكر

Suger dfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 552من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

505كود المقرر : 

sdnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل الزیتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل الزیت

بیانات المقرر

صفحة 553من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sdnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 554من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



506كود المقرر : 

nsmdfnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل االلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل االلیاف

nsmdfn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 555من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

507كود المقرر : 

sfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل البقولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل البقول

sfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 556من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

508كود المقرر : 

sdmmgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى تربیة المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى تربیة المحاصیل

بیانات المقرر

صفحة 557من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sdmmg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 558من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



528كود المقرر : 

sdjfk kljkllوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى انتاج المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى انتاج المحاصیل

sdjfk kljkll : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 559من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

510كود المقرر : 

sdmm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم و اختبار نواتج التربیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم و اختبار نواتج التربیة

sdmm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 560من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

511كود المقرر : 

sdflkmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دوره زراعیة و مشاكل االنتاج - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دوره زراعیة و مشاكل االنتاج - متقدم

بیانات المقرر

صفحة 561من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sdflkm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 562من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



512كود المقرر : 

sdfmgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نشأة و تقسیم محاصیل الحقلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نشأة و تقسیم محاصیل الحقل

sdfmg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 563من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

513كود المقرر : 

fhhbv vcوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة محاصیل الحقل - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة محاصیل الحقل - متقدم

fhhbv vc : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 564من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

514كود المقرر : 

sdfglmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشائش و مقاومتھا - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشائش و مقاومتھا - متقدم

sdfglm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 565من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

515كود المقرر : 

sgmrt mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رى محاصیل الحقلوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 566من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رى محاصیل الحقل

sgmrt m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 567من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

516كود المقرر : 

sdfgkl klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعة آلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعة آلیة

sdfgkl kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 568من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

517كود المقرر : 

sdm molوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسمید محاصیل الحقلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسمید محاصیل الحقل

بیانات المقرر

صفحة 569من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sdm mol : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 570من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



518كود المقرر : 

sgm mlklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى انتاج المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى انتاج المحاصیل

sgm mlkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 571من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

519كود المقرر : 

amdfklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل الحبوبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل الحبوب

amdfkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 572من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

صفحة 573من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



520كود المقرر : 

sgfdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل االلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل االلیاف

sgfdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 574من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



521كود المقرر : 

sgkl dfsjkldfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل االعالف و المراعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل االعالف و المراعى - متقدم

sgkl dfsjkldf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 575من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

522كود المقرر : 

sdlfsklm mklkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل البقولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل البقول

sdlfsklm mklk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 576من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

523كود المقرر : 

sdfppklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل السكروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل السكر

بیانات المقرر

صفحة 577من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sdfppkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 578من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



524كود المقرر : 

qeklfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل الزیتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل الزیت

qeklf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 579من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

525كود المقرر : 

loklfmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل غیر تقلیدیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل غیر تقلیدیھ - متقدم

loklfm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 580من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

526كود المقرر : 

sdfklnfgddhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعة االراضى المستصلحة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعة االراضى المستصلحة - متقدم

بیانات المقرر

صفحة 581من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sdfklnfgddh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

صفحة 582من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



527كود المقرر : 

qwelkdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الزراعة فى المناطق الجافةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الزراعة فى المناطق الجافة

qwelkds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 583من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



509كود المقرر : 

sdm gmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى تربیة المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى تربیة المحاصیل

sdm gm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 584من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

529كود المقرر : 

sdg jklljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى المحاصیل

sdg jkllj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 585من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

530كود المقرر : 

fsgnmklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و فسیولوجى التقاوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و فسیولوجى التقاوى

بیانات المقرر

صفحة 586من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



fsgnmkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 587من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



531كود المقرر : 

dafnm nmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام منظمات النمو فى انتاج المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام منظمات النمو فى انتاج المحاصیل

dafnm nm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 588من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

532كود المقرر : 

df kllkmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تدریج الحبوب و تخزینھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تدریج الحبوب و تخزینھا

df kllkm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 589من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

533كود المقرر : 

asdwekljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االلیاف و اختباراتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االلیاف و اختباراتھا

بیانات المقرر

صفحة 590من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



asdweklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 591من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



534كود المقرر : 

qwdfgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إكثار التقاوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إكثار التقاوى

qwdfgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 592من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

535كود المقرر : 

qdhlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إعداد و تخزین محاصیل الحقلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إعداد و تخزین محاصیل الحقل

qdhlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 593من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

536كود المقرر : 

asdmlmlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات المنتجھ للرحیق و حبوب اللقاحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات المنتجھ للرحیق و حبوب اللقاح

بیانات المقرر

صفحة 594من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



asdmlml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 595من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



537كود المقرر : 

qaswettوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التكثیف الزراعى و التحمیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التكثیف الزراعى و التحمیل

qaswett : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 596من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

538كود المقرر : 

azssdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا محاصیل العلف و المراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

57ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا محاصیل العلف و المراعى

azssdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 597من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

58ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

بیانات المقرر

صفحة 598من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

القسم العلمى التابع لھ : 540كود المقرر : 

بیانات المقرر

صفحة 599من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



wdfgmlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب اآللي فى مجال المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

59ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب اآللي فى مجال المحاصیل

wdfgmlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 600من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

541كود المقرر : 

dfmljdfklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات و امراض محاصیل األلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات و امراض محاصیل األلیاف

dfmljdfkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 601من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

61ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

بیانات المقرر

صفحة 602من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

القسم العلمى التابع لھ : 457كود المقرر : 

بیانات المقرر

صفحة 603من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



DGNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تدریب میدانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

62ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تدریب میدانى

DGNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 604من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

544كود المقرر : 

sdfgmlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أساسیات المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

63ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أساسیات المحاصیل

sdfgmlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 605من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

545كود المقرر : 

sdjkm jklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : احصاء و تصمیم تجارب الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

64ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     احصاء و تصمیم تجارب الزراعیة

بیانات المقرر

صفحة 606من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sdjkm jkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

القسم العلمى التابع لھ : 546كود المقرر : 

بیانات المقرر

صفحة 607من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



smfgkdl jkknlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إنتاج محاصیل حقلیھ(أ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

65ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إنتاج محاصیل حقلیھ(أ)

smfgkdl jkknlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 608من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

547كود المقرر : 

dsafn njkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إنتاج محاصیل حقلیھ(ب)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

66ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إنتاج محاصیل حقلیھ(ب)

dsafn njklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 609من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

548كود المقرر : 

qwefdnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

67ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة نبات

بیانات المقرر

صفحة 610من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



qwefdnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 611من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



549كود المقرر : 

asfnm nkljhhjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إنتاج التقاوى و مشاكل إنتاج المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

68ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إنتاج التقاوى و مشاكل إنتاج المحاصیل

asfnm nkljhhj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 612من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

550كود المقرر : 

sdfmn jklsdfhjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبادئ االحصاءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

69ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبادئ االحصاء

sdfmn jklsdfhj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 613من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

551كود المقرر : 

asf qwerjhksdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل التجارب الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

70ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل التجارب الزراعیة

بیانات المقرر

صفحة 614من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



asf qwerjhksdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة المحاصیل/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

بیانات المقرر

صفحة 615من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 616من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 617من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 618من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

484كود المقرر : 

fg flوصف المقرر باإلنجلیزیة  : احصاء - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 619من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     احصاء - متقدم

fg fl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 620من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

485كود المقرر : 

drgmdkrtglmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحلیل االحصائى للمتغیرات المتعددهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل االحصائى للمتغیرات المتعدده

drgmdkrtglm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 621من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

486كود المقرر : 

sdfmk mmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل تجارب - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل تجارب - متقدم

بیانات المقرر

صفحة 622من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sdfmk mm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

القسم العلمى التابع لھ : 487كود المقرر : 

بیانات المقرر

صفحة 623من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



dfgjkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل التجارب (القطاعات الكاملة)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل التجارب (القطاعات الكاملة)

dfgjk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 624من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

489كود المقرر : 

srgjkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل التجارب (القطاعات الناقصة)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل التجارب (القطاعات الناقصة)

srgjklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 625من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

ooooooooooooooكود المقرر : 

lkkkkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل ( توراث وتحلیل إحصائي )وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل ( توراث وتحلیل إحصائي )

lkkkk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 626من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

491كود المقرر : 

usingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الطفرات فى تربیة المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 627من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الطفرات فى تربیة المحاصیل

using : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 628من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

492كود المقرر : 

تربیة محاصیل(انتخاب و تحسین العشائر) وصف المقرر بالعربیة  : 
متقدم

qafmkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل(انتخاب و تحسین العشائر) متقدم

qafmk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 629من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

493كود المقرر : 

mfmk klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة المحاصیل ذاتیة االخصابوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة المحاصیل ذاتیة االخصاب

بیانات المقرر

صفحة 630من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



mfmk kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 631من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



494كود المقرر : 

gnmdj klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة المحاصیل خلطیة االخصابوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة المحاصیل خلطیة االخصاب

gnmdj kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 632من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

495كود المقرر : 

nmfn nmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة المحاصیل خضریة التكاثروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة المحاصیل خضریة التكاثر

nmfn nm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 633من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

496كود المقرر : 

تربیة محاصیل لمقاومة االمراض و الحشرات وصف المقرر بالعربیة  : 
- متقدم

asdm klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل لمقاومة االمراض و الحشرات - متقدم

بیانات المقرر

صفحة 634من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



asdm kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 635من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



497كود المقرر : 

msdfmk klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة المحاصیل الغراض خاصھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة المحاصیل الغراض خاصھ - متقدم

msdfmk kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 636من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

498كود المقرر : 

alfgdfnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل العلفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل العلف

alfgdfn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 637من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

499كود المقرر : 

Cottonوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة القطنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة القطن

بیانات المقرر

صفحة 638من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



Cotton : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 639من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



500كود المقرر : 

cornوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الذرة الشامیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الذرة الشامیة

corn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 640من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

501كود المقرر : 

Rizeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة االرزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة االرز

Rize : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 641من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

صفحة 642من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



502كود المقرر : 

kammوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة القمحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة القمح

kamm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 643من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



503كود المقرر : 

botn nmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل الحبوبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل الحبوب

botn nm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 644من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



504كود المقرر : 

Suger dfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل السكروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل السكر

Suger dfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 645من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



505كود المقرر : 

sdnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل الزیتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل الزیت

sdnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 646من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



506كود المقرر : 

nsmdfnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل االلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل االلیاف

nsmdfn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 647من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



507كود المقرر : 

sfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل البقولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل البقول

sfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 648من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



508كود المقرر : 

sdmmgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى تربیة المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى تربیة المحاصیل

sdmmg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 649من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



509كود المقرر : 

sdm gmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى تربیة المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى تربیة المحاصیل

sdm gm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 650من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

510كود المقرر : 

sdmm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم و اختبار نواتج التربیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم و اختبار نواتج التربیة

sdmm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 651من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

511كود المقرر : 

sdflkmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دوره زراعیة و مشاكل االنتاج - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دوره زراعیة و مشاكل االنتاج - متقدم

بیانات المقرر

صفحة 652من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sdflkm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 653من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



512كود المقرر : 

sdfmgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نشأة و تقسیم محاصیل الحقلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نشأة و تقسیم محاصیل الحقل

sdfmg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 654من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

513كود المقرر : 

fhhbv vcوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة محاصیل الحقل - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة محاصیل الحقل - متقدم

fhhbv vc : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 655من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

514كود المقرر : 

sdfglmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشائش و مقاومتھا - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشائش و مقاومتھا - متقدم

sdfglm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 656من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

515كود المقرر : 

sgmrt mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رى محاصیل الحقلوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 657من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رى محاصیل الحقل

sgmrt m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 658من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

516كود المقرر : 

sdfgkl klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعة آلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعة آلیة

sdfgkl kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 659من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

517كود المقرر : 

sdm molوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسمید محاصیل الحقلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسمید محاصیل الحقل

بیانات المقرر

صفحة 660من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sdm mol : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 661من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



518كود المقرر : 

sgm mlklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى انتاج المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى انتاج المحاصیل

sgm mlkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 662من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

519كود المقرر : 

amdfklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل الحبوبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل الحبوب

amdfkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 663من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

520كود المقرر : 

sgfdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل االلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل االلیاف

بیانات المقرر

صفحة 664من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sgfdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 665من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



521كود المقرر : 

sgkl dfsjkldfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل االعالف و المراعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل االعالف و المراعى - متقدم

sgkl dfsjkldf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 666من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

522كود المقرر : 

sdlfsklm mklkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل البقولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل البقول

sdlfsklm mklk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 667من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

523كود المقرر : 

sdfppklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل السكروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل السكر

بیانات المقرر

صفحة 668من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sdfppkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 669من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



524كود المقرر : 

qeklfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل الزیتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل الزیت

qeklf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 670من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

525كود المقرر : 

loklfmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل غیر تقلیدیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل غیر تقلیدیھ - متقدم

loklfm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 671من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

526كود المقرر : 

sdfklnfgddhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعة االراضى المستصلحة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعة االراضى المستصلحة - متقدم

بیانات المقرر

صفحة 672من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sdfklnfgddh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

القسم العلمى التابع لھ : 527كود المقرر : 

بیانات المقرر

صفحة 673من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



qwelkdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الزراعة فى المناطق الجافةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الزراعة فى المناطق الجافة

qwelkds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 674من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

528كود المقرر : 

sdjfk kljkllوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى انتاج المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى انتاج المحاصیل

sdjfk kljkll : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 675من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

529كود المقرر : 

sdg jklljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى المحاصیل

sdg jkllj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 676من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

530كود المقرر : 

fsgnmklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و فسیولوجى التقاوىوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 677من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و فسیولوجى التقاوى

fsgnmkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 678من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

531كود المقرر : 

dafnm nmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام منظمات النمو فى انتاج المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام منظمات النمو فى انتاج المحاصیل

dafnm nm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 679من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

532كود المقرر : 

df kllkmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تدریج الحبوب و تخزینھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تدریج الحبوب و تخزینھا

بیانات المقرر

صفحة 680من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



df kllkm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 681من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



533كود المقرر : 

asdwekljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االلیاف و اختباراتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االلیاف و اختباراتھا

asdweklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 682من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

534كود المقرر : 

qwdfgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إكثار التقاوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إكثار التقاوى

qwdfgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 683من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

535كود المقرر : 

qdhlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إعداد و تخزین محاصیل الحقلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إعداد و تخزین محاصیل الحقل

بیانات المقرر

صفحة 684من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



qdhlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 685من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



536كود المقرر : 

asdmlmlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات المنتجھ للرحیق و حبوب اللقاحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات المنتجھ للرحیق و حبوب اللقاح

asdmlml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 686من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

537كود المقرر : 

qaswettوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التكثیف الزراعى و التحمیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التكثیف الزراعى و التحمیل

qaswett : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 687من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

538كود المقرر : 

azssdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا محاصیل العلف و المراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

57ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا محاصیل العلف و المراعى

بیانات المقرر

صفحة 688من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



azssdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 689من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

58ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 690من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

540كود المقرر : 

wdfgmlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب اآللي فى مجال المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

59ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب اآللي فى مجال المحاصیل

wdfgmlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 691من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

541كود المقرر : 

dfmljdfklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات و امراض محاصیل األلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات و امراض محاصیل األلیاف

dfmljdfkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 692من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 693من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

62ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 694من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

457كود المقرر : 

DGNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تدریب میدانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

62ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تدریب میدانى

DGNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 695من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

544كود المقرر : 

sdfgmlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أساسیات المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

63ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أساسیات المحاصیل

sdfgmlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 696من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

545كود المقرر : 

sdjkm jklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : احصاء و تصمیم تجارب الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 697من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

64ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     احصاء و تصمیم تجارب الزراعیة

sdjkm jkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 698من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

546كود المقرر : 

smfgkdl jkknlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إنتاج محاصیل حقلیھ(أ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

65ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إنتاج محاصیل حقلیھ(أ)

smfgkdl jkknlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 699من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

547كود المقرر : 

dsafn njkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إنتاج محاصیل حقلیھ(ب)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

66ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إنتاج محاصیل حقلیھ(ب)

بیانات المقرر

صفحة 700من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



dsafn njklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 701من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



548كود المقرر : 

qwefdnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

67ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة نبات

qwefdnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 702من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

549كود المقرر : 

asfnm nkljhhjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إنتاج التقاوى و مشاكل إنتاج المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

68ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إنتاج التقاوى و مشاكل إنتاج المحاصیل

asfnm nkljhhj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 703من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

550كود المقرر : 

sdfmn jklsdfhjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبادئ االحصاءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

69ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبادئ االحصاء

بیانات المقرر

صفحة 704من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sdfmn jklsdfhj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 705من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



551كود المقرر : 

asf qwerjhksdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل التجارب الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

70ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل التجارب الزراعیة

asf qwerjhksdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 706من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى المحاصیل/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 707من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 708من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 709من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 710من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



484كود المقرر : 

fg flوصف المقرر باإلنجلیزیة  : احصاء - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     احصاء - متقدم

fg fl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 711من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



485كود المقرر : 

drgmdkrtglmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحلیل االحصائى للمتغیرات المتعددهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل االحصائى للمتغیرات المتعدده

drgmdkrtglm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 712من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



486كود المقرر : 

sdfmk mmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل تجارب - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل تجارب - متقدم

sdfmk mm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 713من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



487كود المقرر : 

dfgjkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل التجارب (القطاعات الكاملة)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل التجارب (القطاعات الكاملة)

dfgjk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 714من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



489كود المقرر : 

srgjkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل التجارب (القطاعات الناقصة)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل التجارب (القطاعات الناقصة)

srgjklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 715من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ooooooooooooooكود المقرر : 

lkkkkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل ( توراث وتحلیل إحصائي )وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل ( توراث وتحلیل إحصائي )

lkkkk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 716من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



491كود المقرر : 

usingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الطفرات فى تربیة المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الطفرات فى تربیة المحاصیل

using : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 717من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



492كود المقرر : 

تربیة محاصیل(انتخاب و تحسین العشائر) وصف المقرر بالعربیة  : 
متقدم

qafmkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل(انتخاب و تحسین العشائر) متقدم

qafmk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 718من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



493كود المقرر : 

mfmk klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة المحاصیل ذاتیة االخصابوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة المحاصیل ذاتیة االخصاب

mfmk kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 719من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



494كود المقرر : 

gnmdj klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة المحاصیل خلطیة االخصابوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة المحاصیل خلطیة االخصاب

gnmdj kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 720من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



495كود المقرر : 

nmfn nmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة المحاصیل خضریة التكاثروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة المحاصیل خضریة التكاثر

nmfn nm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 721من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



496كود المقرر : 

تربیة محاصیل لمقاومة االمراض و الحشرات وصف المقرر بالعربیة  : 
- متقدم

asdm klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل لمقاومة االمراض و الحشرات - متقدم

asdm kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 722من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



497كود المقرر : 

msdfmk klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة المحاصیل الغراض خاصھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة المحاصیل الغراض خاصھ - متقدم

msdfmk kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 723من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



498كود المقرر : 

alfgdfnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل العلفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل العلف

alfgdfn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 724من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



499كود المقرر : 

Cottonوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة القطنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة القطن

Cotton : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 725من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



500كود المقرر : 

cornوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الذرة الشامیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الذرة الشامیة

corn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 726من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



501كود المقرر : 

Rizeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة االرزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة االرز

Rize : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 727من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



502كود المقرر : 

kammوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة القمحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة القمح

kamm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 728من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



503كود المقرر : 

botn nmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل الحبوبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل الحبوب

botn nm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 729من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



504كود المقرر : 

Suger dfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل السكروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل السكر

Suger dfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 730من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



505كود المقرر : 

sdnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل الزیتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل الزیت

sdnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 731من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



506كود المقرر : 

nsmdfnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل االلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل االلیاف

nsmdfn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 732من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



507كود المقرر : 

sfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل البقولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل البقول

sfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 733من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



508كود المقرر : 

sdmmgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى تربیة المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى تربیة المحاصیل

sdmmg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 734من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



528كود المقرر : 

sdjfk kljkllوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى انتاج المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى انتاج المحاصیل

sdjfk kljkll : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 735من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



510كود المقرر : 

sdmm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم و اختبار نواتج التربیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم و اختبار نواتج التربیة

sdmm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 736من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



511كود المقرر : 

sdflkmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دوره زراعیة و مشاكل االنتاج - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دوره زراعیة و مشاكل االنتاج - متقدم

sdflkm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 737من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



512كود المقرر : 

sdfmgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نشأة و تقسیم محاصیل الحقلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نشأة و تقسیم محاصیل الحقل

sdfmg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 738من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



513كود المقرر : 

fhhbv vcوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة محاصیل الحقل - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة محاصیل الحقل - متقدم

fhhbv vc : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 739من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



514كود المقرر : 

sdfglmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشائش و مقاومتھا - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشائش و مقاومتھا - متقدم

sdfglm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 740من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



515كود المقرر : 

sgmrt mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رى محاصیل الحقلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رى محاصیل الحقل

sgmrt m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 741من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



516كود المقرر : 

sdfgkl klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعة آلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعة آلیة

sdfgkl kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 742من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



517كود المقرر : 

sdm molوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسمید محاصیل الحقلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسمید محاصیل الحقل

sdm mol : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 743من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



518كود المقرر : 

sgm mlklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى انتاج المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى انتاج المحاصیل

sgm mlkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 744من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



519كود المقرر : 

amdfklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل الحبوبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل الحبوب

amdfkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 745من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



520كود المقرر : 

sgfdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل االلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل االلیاف

sgfdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 746من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



521كود المقرر : 

sgkl dfsjkldfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل االعالف و المراعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل االعالف و المراعى - متقدم

sgkl dfsjkldf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 747من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



522كود المقرر : 

sdlfsklm mklkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل البقولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل البقول

sdlfsklm mklk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 748من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



523كود المقرر : 

sdfppklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل السكروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل السكر

sdfppkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 749من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



524كود المقرر : 

qeklfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل الزیتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل الزیت

qeklf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 750من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



525كود المقرر : 

loklfmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل غیر تقلیدیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل غیر تقلیدیھ - متقدم

loklfm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 751من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



526كود المقرر : 

sdfklnfgddhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعة االراضى المستصلحة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعة االراضى المستصلحة - متقدم

sdfklnfgddh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 752من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



527كود المقرر : 

qwelkdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الزراعة فى المناطق الجافةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الزراعة فى المناطق الجافة

qwelkds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 753من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



509كود المقرر : 

sdm gmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى تربیة المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى تربیة المحاصیل

sdm gm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 754من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



529كود المقرر : 

sdg jklljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى المحاصیل

sdg jkllj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 755من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



530كود المقرر : 

fsgnmklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و فسیولوجى التقاوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و فسیولوجى التقاوى

fsgnmkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 756من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



531كود المقرر : 

dafnm nmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام منظمات النمو فى انتاج المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام منظمات النمو فى انتاج المحاصیل

dafnm nm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 757من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



532كود المقرر : 

df kllkmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تدریج الحبوب و تخزینھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تدریج الحبوب و تخزینھا

df kllkm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 758من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



533كود المقرر : 

asdwekljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االلیاف و اختباراتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االلیاف و اختباراتھا

asdweklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 759من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



534كود المقرر : 

qwdfgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إكثار التقاوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إكثار التقاوى

qwdfgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 760من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



535كود المقرر : 

qdhlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إعداد و تخزین محاصیل الحقلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إعداد و تخزین محاصیل الحقل

qdhlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 761من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



536كود المقرر : 

asdmlmlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات المنتجھ للرحیق و حبوب اللقاحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات المنتجھ للرحیق و حبوب اللقاح

asdmlml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 762من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



537كود المقرر : 

qaswettوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التكثیف الزراعى و التحمیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التكثیف الزراعى و التحمیل

qaswett : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 763من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



538كود المقرر : 

azssdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا محاصیل العلف و المراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

57ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا محاصیل العلف و المراعى

azssdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 764من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

58ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 765من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



540كود المقرر : 

wdfgmlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب اآللي فى مجال المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

59ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب اآللي فى مجال المحاصیل

wdfgmlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 766من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



541كود المقرر : 

dfmljdfklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات و امراض محاصیل األلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات و امراض محاصیل األلیاف

dfmljdfkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 767من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

61ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 768من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



457كود المقرر : 

DGNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تدریب میدانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

62ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تدریب میدانى

DGNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 769من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



544كود المقرر : 

sdfgmlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أساسیات المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

63ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أساسیات المحاصیل

sdfgmlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 770من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



545كود المقرر : 

sdjkm jklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : احصاء و تصمیم تجارب الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

64ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     احصاء و تصمیم تجارب الزراعیة

sdjkm jkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 771من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



546كود المقرر : 

smfgkdl jkknlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إنتاج محاصیل حقلیھ(أ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

65ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إنتاج محاصیل حقلیھ(أ)

smfgkdl jkknlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 772من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



547كود المقرر : 

dsafn njkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إنتاج محاصیل حقلیھ(ب)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

66ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إنتاج محاصیل حقلیھ(ب)

dsafn njklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 773من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



548كود المقرر : 

qwefdnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

67ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة نبات

qwefdnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 774من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



549كود المقرر : 

asfnm nkljhhjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إنتاج التقاوى و مشاكل إنتاج المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

68ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إنتاج التقاوى و مشاكل إنتاج المحاصیل

asfnm nkljhhj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 775من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



550كود المقرر : 

sdfmn jklsdfhjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبادئ االحصاءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

69ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبادئ االحصاء

sdfmn jklsdfhj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 776من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



551كود المقرر : 

asf qwerjhksdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل التجارب الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

70ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل التجارب الزراعیة

asf qwerjhksdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة المحاصیل/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 777من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 778من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 779من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 780من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



484كود المقرر : 

fg flوصف المقرر باإلنجلیزیة  : احصاء - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     احصاء - متقدم

fg fl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 781من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



485كود المقرر : 

drgmdkrtglmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحلیل االحصائى للمتغیرات المتعددهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل االحصائى للمتغیرات المتعدده

drgmdkrtglm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 782من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



486كود المقرر : 

sdfmk mmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل تجارب - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل تجارب - متقدم

sdfmk mm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 783من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



487كود المقرر : 

dfgjkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل التجارب (القطاعات الكاملة)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل التجارب (القطاعات الكاملة)

dfgjk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 784من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



489كود المقرر : 

srgjkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل التجارب (القطاعات الناقصة)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل التجارب (القطاعات الناقصة)

srgjklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 785من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ooooooooooooooكود المقرر : 

lkkkkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل ( توراث وتحلیل إحصائي )وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل ( توراث وتحلیل إحصائي )

lkkkk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 786من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



491كود المقرر : 

usingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الطفرات فى تربیة المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الطفرات فى تربیة المحاصیل

using : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 787من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



492كود المقرر : 

تربیة محاصیل(انتخاب و تحسین العشائر) وصف المقرر بالعربیة  : 
متقدم

qafmkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل(انتخاب و تحسین العشائر) متقدم

qafmk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 788من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



493كود المقرر : 

mfmk klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة المحاصیل ذاتیة االخصابوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة المحاصیل ذاتیة االخصاب

mfmk kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 789من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



494كود المقرر : 

gnmdj klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة المحاصیل خلطیة االخصابوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة المحاصیل خلطیة االخصاب

gnmdj kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 790من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



495كود المقرر : 

nmfn nmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة المحاصیل خضریة التكاثروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة المحاصیل خضریة التكاثر

nmfn nm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 791من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



496كود المقرر : 

تربیة محاصیل لمقاومة االمراض و الحشرات وصف المقرر بالعربیة  : 
- متقدم

asdm klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل لمقاومة االمراض و الحشرات - متقدم

asdm kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 792من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



497كود المقرر : 

msdfmk klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة المحاصیل الغراض خاصھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة المحاصیل الغراض خاصھ - متقدم

msdfmk kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 793من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



498كود المقرر : 

alfgdfnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل العلفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل العلف

alfgdfn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 794من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



499كود المقرر : 

Cottonوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة القطنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة القطن

Cotton : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 795من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



500كود المقرر : 

cornوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الذرة الشامیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الذرة الشامیة

corn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 796من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



501كود المقرر : 

Rizeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة االرزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة االرز

Rize : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 797من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



502كود المقرر : 

kammوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة القمحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة القمح

kamm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 798من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



503كود المقرر : 

botn nmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل الحبوبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل الحبوب

botn nm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 799من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



504كود المقرر : 

Suger dfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل السكروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل السكر

Suger dfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 800من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



505كود المقرر : 

sdnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل الزیتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل الزیت

sdnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 801من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



506كود المقرر : 

nsmdfnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل االلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل االلیاف

nsmdfn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 802من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



507كود المقرر : 

sfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة محاصیل البقولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة محاصیل البقول

sfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 803من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



508كود المقرر : 

sdmmgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى تربیة المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى تربیة المحاصیل

sdmmg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 804من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



509كود المقرر : 

sdm gmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى تربیة المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى تربیة المحاصیل

sdm gm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 805من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



510كود المقرر : 

sdmm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم و اختبار نواتج التربیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم و اختبار نواتج التربیة

sdmm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 806من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



511كود المقرر : 

sdflkmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دوره زراعیة و مشاكل االنتاج - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دوره زراعیة و مشاكل االنتاج - متقدم

sdflkm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 807من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



512كود المقرر : 

sdfmgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نشأة و تقسیم محاصیل الحقلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نشأة و تقسیم محاصیل الحقل

sdfmg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 808من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



513كود المقرر : 

fhhbv vcوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة محاصیل الحقل - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة محاصیل الحقل - متقدم

fhhbv vc : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 809من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



514كود المقرر : 

sdfglmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشائش و مقاومتھا - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشائش و مقاومتھا - متقدم

sdfglm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 810من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



515كود المقرر : 

sgmrt mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رى محاصیل الحقلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رى محاصیل الحقل

sgmrt m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 811من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



516كود المقرر : 

sdfgkl klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعة آلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعة آلیة

sdfgkl kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 812من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



517كود المقرر : 

sdm molوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسمید محاصیل الحقلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسمید محاصیل الحقل

sdm mol : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 813من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



518كود المقرر : 

sgm mlklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى انتاج المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى انتاج المحاصیل

sgm mlkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 814من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



519كود المقرر : 

amdfklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل الحبوبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل الحبوب

amdfkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 815من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



520كود المقرر : 

sgfdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل االلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل االلیاف

sgfdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 816من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



521كود المقرر : 

sgkl dfsjkldfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل االعالف و المراعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل االعالف و المراعى - متقدم

sgkl dfsjkldf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 817من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



522كود المقرر : 

sdlfsklm mklkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل البقولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل البقول

sdlfsklm mklk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 818من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



523كود المقرر : 

sdfppklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل السكروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل السكر

sdfppkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 819من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



524كود المقرر : 

qeklfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل الزیتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل الزیت

qeklf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 820من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



525كود المقرر : 

loklfmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج محاصیل غیر تقلیدیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج محاصیل غیر تقلیدیھ - متقدم

loklfm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 821من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



526كود المقرر : 

sdfklnfgddhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : زراعة االراضى المستصلحة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     زراعة االراضى المستصلحة - متقدم

sdfklnfgddh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 822من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



527كود المقرر : 

qwelkdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الزراعة فى المناطق الجافةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الزراعة فى المناطق الجافة

qwelkds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 823من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



528كود المقرر : 

sdjfk kljkllوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى انتاج المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى انتاج المحاصیل

sdjfk kljkll : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 824من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



529كود المقرر : 

sdg jklljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى المحاصیل

sdg jkllj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 825من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



530كود المقرر : 

fsgnmklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و فسیولوجى التقاوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و فسیولوجى التقاوى

fsgnmkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 826من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



531كود المقرر : 

dafnm nmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام منظمات النمو فى انتاج المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام منظمات النمو فى انتاج المحاصیل

dafnm nm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 827من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



532كود المقرر : 

df kllkmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تدریج الحبوب و تخزینھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تدریج الحبوب و تخزینھا

df kllkm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 828من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



533كود المقرر : 

asdwekljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االلیاف و اختباراتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االلیاف و اختباراتھا

asdweklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 829من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



534كود المقرر : 

qwdfgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إكثار التقاوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إكثار التقاوى

qwdfgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 830من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



535كود المقرر : 

qdhlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إعداد و تخزین محاصیل الحقلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إعداد و تخزین محاصیل الحقل

qdhlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 831من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



536كود المقرر : 

asdmlmlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات المنتجھ للرحیق و حبوب اللقاحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات المنتجھ للرحیق و حبوب اللقاح

asdmlml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 832من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



537كود المقرر : 

qaswettوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التكثیف الزراعى و التحمیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التكثیف الزراعى و التحمیل

qaswett : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 833من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



538كود المقرر : 

azssdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا محاصیل العلف و المراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

57ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا محاصیل العلف و المراعى

azssdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 834من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

58ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 835من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



540كود المقرر : 

wdfgmlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب اآللي فى مجال المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

59ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب اآللي فى مجال المحاصیل

wdfgmlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 836من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



541كود المقرر : 

dfmljdfklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات و امراض محاصیل األلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات و امراض محاصیل األلیاف

dfmljdfkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 837من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

62ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 838من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



457كود المقرر : 

DGNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تدریب میدانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

62ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تدریب میدانى

DGNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 839من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



544كود المقرر : 

sdfgmlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أساسیات المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

63ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أساسیات المحاصیل

sdfgmlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 840من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



545كود المقرر : 

sdjkm jklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : احصاء و تصمیم تجارب الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

64ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     احصاء و تصمیم تجارب الزراعیة

sdjkm jkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 841من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



546كود المقرر : 

smfgkdl jkknlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إنتاج محاصیل حقلیھ(أ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

65ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إنتاج محاصیل حقلیھ(أ)

smfgkdl jkknlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 842من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



547كود المقرر : 

dsafn njkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إنتاج محاصیل حقلیھ(ب)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

66ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إنتاج محاصیل حقلیھ(ب)

dsafn njklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 843من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



548كود المقرر : 

qwefdnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

67ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة نبات

qwefdnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 844من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



549كود المقرر : 

asfnm nkljhhjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إنتاج التقاوى و مشاكل إنتاج المحاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

68ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إنتاج التقاوى و مشاكل إنتاج المحاصیل

asfnm nkljhhj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 845من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



550كود المقرر : 

sdfmn jklsdfhjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبادئ االحصاءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

69ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبادئ االحصاء

sdfmn jklsdfhj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 846من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



551كود المقرر : 

asf qwerjhksdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل التجارب الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

70ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل التجارب الزراعیة

asf qwerjhksdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 847من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-االراضى والمیاة

 الفرقة/المستوى:-ماجستیر فى االراضى و المیاة/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 848من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

789كود المقرر : 

Special Studiesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصھ

Special Studies : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 849من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 850من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

6كود المقرر : 

moوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مورفولوجى اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 851من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مورفولوجى اراضى

mo : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 852من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

8كود المقرر : 

ghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : خواص غرویات التربةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خواص غرویات التربة

gh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 853من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

صفحة 854من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



9كود المقرر : 

kkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظائر المشعة وتطبیقاتھا فى التربةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظائر المشعة وتطبیقاتھا فى التربة

kk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 855من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



10كود المقرر : 

kjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام االجھزة فى التحلیالت الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام االجھزة فى التحلیالت الزراعیة

kj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 856من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

11كود المقرر : 

kmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العناصر الغذائیة الدقیقة والمواد المخلبیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العناصر الغذائیة الدقیقة والمواد المخلبیة

km : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 857من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

12كود المقرر : 

fgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طبیعة االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طبیعة االراضى

fg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 858من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

صفحة 859من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



13كود المقرر : 

bbوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طبیعة اراضى متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طبیعة اراضى متقدم

bb : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 860من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



2222222كود المقرر : 

mmmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا أراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا أراضى

mmm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 861من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

صفحة 862من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



15كود المقرر : 

huوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة نبات

hu : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 863من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



16كود المقرر : 

aqوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة نبات متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة نبات متقدم

aq : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 864من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



17كود المقرر : 

awوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اسمدة وتسمیدوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اسمدة وتسمید

aw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 865من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



18كود المقرر : 

aeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء اراضى

ae : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 866من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



19كود المقرر : 

arوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء اراضى متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء اراضى متقدم

ar : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 867من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



20كود المقرر : 

atوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء االسمدةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء االسمدة

at : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 868من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



21كود المقرر : 

ayوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حصر وتصنیف االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حصر وتصنیف االراضى

ay : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 869من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



22كود المقرر : 

auوصف المقرر باإلنجلیزیة  : خرائط وتصویر جوى لالراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خرائط وتصویر جوى لالراضى

au : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 870من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



23كود المقرر : 

aiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مصادر میاه الرى ومدى صالحیتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مصادر میاه الرى ومدى صالحیتھا

ai : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 871من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



24كود المقرر : 

aoوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم الرى والصرفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم الرى والصرف

ao : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 872من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



25كود المقرر : 

apوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقة المیاه باالراضى والنباتاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقة المیاه باالراضى والنباتات

ap : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 873من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



26كود المقرر : 

daوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقات مائیة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقات مائیة متقدم

da : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 874من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



27كود المقرر : 

deوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھیدرولوجى المیاه الجوفیة والسطحیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھیدرولوجى المیاه الجوفیة والسطحیة

de : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 875من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



28كود المقرر : 

cvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صیانة وتحسین االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صیانة وتحسین االراضى

cv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 876من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



29كود المقرر : 

xvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المادة العضویة للتربةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المادة العضویة للتربة

xv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 877من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



30كود المقرر : 

gtوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التصحر واالراضى المتاثرة باالمالحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التصحر واالراضى المتاثرة باالمالح

gt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 878من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



31كود المقرر : 

lmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تلوث االراضى والمیاهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تلوث االراضى والمیاه

lm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 879من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



32كود المقرر : 

myوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استصالح اراضى متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استصالح اراضى متقدم

my : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 880من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



33كود المقرر : 

ioوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم االراضى

io : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 881من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



34كود المقرر : 

ixوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اراضى جمھوریة مصر العربیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اراضى جمھوریة مصر العربیة

ix : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 882من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



35كود المقرر : 

qwوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ادارة الموارد المائیة واالرضیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ادارة الموارد المائیة واالرضیة

qw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 883من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



36كود المقرر : 

qeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الرى الضغطىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الرى الضغطى

qe : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 884من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



37كود المقرر : 

qrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقة المناخ باالرض والنباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقة المناخ باالرض والنبات

qr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 885من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



38كود المقرر : 

qtوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الفیزیاء الحیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفیزیاء الحیویة

qt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 886من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



40كود المقرر : 

quوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب االلى فى مجال االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى مجال االراضى

qu : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 887من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



41كود المقرر : 

qiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : خصوبة االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خصوبة االراضى

qi : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 888من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



42كود المقرر : 

qoوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات اراضى

qo : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 889من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



43كود المقرر : 

qpوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استصالح اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استصالح اراضى

qp : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 890من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



44كود المقرر : 

طرق تقدیر االحتیاجات المائیة ونوعیة میاه وصف المقرر بالعربیة  : 
الرى

qaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق تقدیر االحتیاجات المائیة ونوعیة میاه الرى

qa : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 891من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 892من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



777777كود المقرر : 

monrologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : منرولوجي أراضي - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

80ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     منرولوجي أراضي - متقدم

monrology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 893من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



1كود المقرر : 

eaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : لغة إنجلیزیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

81ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     لغة إنجلیزیة

ea : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 894من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



2كود المقرر : 

YUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حاسب آليوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

82ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حاسب آلي

YU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 895من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



678كود المقرر : 

qwqwqwوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت رى وصرفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

83ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت رى وصرف

qwqwqw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 896من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



486كود المقرر : 

sdfmk mmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم و تحلیل تجارب - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

84ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم و تحلیل تجارب - متقدم

sdfmk mm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة االراضى والمیاه/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

بیانات المقرر

صفحة 897من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 898من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

صفحة 899من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 900من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 901من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



6كود المقرر : 

moوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مورفولوجى اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مورفولوجى اراضى

mo : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 902من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



8كود المقرر : 

ghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : خواص غرویات التربةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خواص غرویات التربة

gh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 903من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



9كود المقرر : 

kkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظائر المشعة وتطبیقاتھا فى التربةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظائر المشعة وتطبیقاتھا فى التربة

kk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 904من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



10كود المقرر : 

kjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام االجھزة فى التحلیالت الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام االجھزة فى التحلیالت الزراعیة

kj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 905من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



11كود المقرر : 

kmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العناصر الغذائیة الدقیقة والمواد المخلبیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العناصر الغذائیة الدقیقة والمواد المخلبیة

km : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 906من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



12كود المقرر : 

fgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طبیعة االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طبیعة االراضى

fg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 907من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



13كود المقرر : 

bbوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طبیعة اراضى متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طبیعة اراضى متقدم

bb : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 908من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



14كود المقرر : 

nmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكربیولوجیا اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكربیولوجیا اراضى

nm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 909من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



15كود المقرر : 

huوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة نبات

hu : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 910من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



16كود المقرر : 

aqوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة نبات متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة نبات متقدم

aq : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 911من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



17كود المقرر : 

awوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اسمدة وتسمیدوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اسمدة وتسمید

aw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 912من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



18كود المقرر : 

aeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء اراضى

ae : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 913من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



19كود المقرر : 

arوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء اراضى متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء اراضى متقدم

ar : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 914من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



20كود المقرر : 

atوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء االسمدةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء االسمدة

at : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 915من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



21كود المقرر : 

ayوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حصر وتصنیف االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حصر وتصنیف االراضى

ay : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 916من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



22كود المقرر : 

auوصف المقرر باإلنجلیزیة  : خرائط وتصویر جوى لالراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خرائط وتصویر جوى لالراضى

au : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 917من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



23كود المقرر : 

aiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مصادر میاه الرى ومدى صالحیتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مصادر میاه الرى ومدى صالحیتھا

ai : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 918من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



24كود المقرر : 

aoوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم الرى والصرفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم الرى والصرف

ao : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 919من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



25كود المقرر : 

apوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقة المیاه باالراضى والنباتاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقة المیاه باالراضى والنباتات

ap : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 920من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



26كود المقرر : 

daوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقات مائیة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقات مائیة متقدم

da : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 921من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



27كود المقرر : 

deوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھیدرولوجى المیاه الجوفیة والسطحیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھیدرولوجى المیاه الجوفیة والسطحیة

de : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 922من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



28كود المقرر : 

cvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صیانة وتحسین االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صیانة وتحسین االراضى

cv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 923من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



29كود المقرر : 

xvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المادة العضویة للتربةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المادة العضویة للتربة

xv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 924من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



30كود المقرر : 

gtوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التصحر واالراضى المتاثرة باالمالحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التصحر واالراضى المتاثرة باالمالح

gt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 925من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



31كود المقرر : 

lmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تلوث االراضى والمیاهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تلوث االراضى والمیاه

lm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 926من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



32كود المقرر : 

myوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استصالح اراضى متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استصالح اراضى متقدم

my : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 927من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



33كود المقرر : 

ioوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم االراضى

io : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 928من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



34كود المقرر : 

ixوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اراضى جمھوریة مصر العربیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اراضى جمھوریة مصر العربیة

ix : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 929من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



35كود المقرر : 

qwوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ادارة الموارد المائیة واالرضیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ادارة الموارد المائیة واالرضیة

qw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 930من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



36كود المقرر : 

qeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الرى الضغطىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الرى الضغطى

qe : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 931من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



37كود المقرر : 

qrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقة المناخ باالرض والنباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقة المناخ باالرض والنبات

qr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 932من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



38كود المقرر : 

qtوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الفیزیاء الحیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفیزیاء الحیویة

qt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 933من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 934من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



40كود المقرر : 

quوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب االلى فى مجال االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى مجال االراضى

qu : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 935من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



41كود المقرر : 

qiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : خصوبة االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خصوبة االراضى

qi : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 936من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



42كود المقرر : 

qoوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات اراضى

qo : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 937من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



43كود المقرر : 

qpوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استصالح اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استصالح اراضى

qp : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 938من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



44كود المقرر : 

طرق تقدیر االحتیاجات المائیة ونوعیة میاه وصف المقرر بالعربیة  : 
الرى

qaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق تقدیر االحتیاجات المائیة ونوعیة میاه الرى

qa : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 939من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



777777كود المقرر : 

monrologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : منرولوجي أراضي - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     منرولوجي أراضي - متقدم

monrology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 940من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-ماجستیر فى االراضى و المیاة/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 941من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



789كود المقرر : 

Special Studiesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصھ

Special Studies : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 942من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 943من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



6كود المقرر : 

moوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مورفولوجى اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مورفولوجى اراضى

mo : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 944من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



8كود المقرر : 

ghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : خواص غرویات التربةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خواص غرویات التربة

gh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 945من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



9كود المقرر : 

kkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظائر المشعة وتطبیقاتھا فى التربةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظائر المشعة وتطبیقاتھا فى التربة

kk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 946من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



10كود المقرر : 

kjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام االجھزة فى التحلیالت الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام االجھزة فى التحلیالت الزراعیة

kj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 947من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



11كود المقرر : 

kmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العناصر الغذائیة الدقیقة والمواد المخلبیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العناصر الغذائیة الدقیقة والمواد المخلبیة

km : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 948من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



12كود المقرر : 

fgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طبیعة االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طبیعة االراضى

fg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 949من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



13كود المقرر : 

bbوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طبیعة اراضى متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طبیعة اراضى متقدم

bb : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 950من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



2222222كود المقرر : 

mmmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا أراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 4عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا أراضى

mmm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 951من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



15كود المقرر : 

huوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة نبات

hu : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 952من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



16كود المقرر : 

aqوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة نبات متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة نبات متقدم

aq : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 953من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



17كود المقرر : 

awوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اسمدة وتسمیدوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اسمدة وتسمید

aw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 954من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



18كود المقرر : 

aeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء اراضى

ae : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 955من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



19كود المقرر : 

arوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء اراضى متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء اراضى متقدم

ar : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 956من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



20كود المقرر : 

atوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء االسمدةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء االسمدة

at : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 957من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



21كود المقرر : 

ayوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حصر وتصنیف االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حصر وتصنیف االراضى

ay : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 958من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



22كود المقرر : 

auوصف المقرر باإلنجلیزیة  : خرائط وتصویر جوى لالراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خرائط وتصویر جوى لالراضى

au : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 959من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



23كود المقرر : 

aiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مصادر میاه الرى ومدى صالحیتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مصادر میاه الرى ومدى صالحیتھا

ai : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 960من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



24كود المقرر : 

aoوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم الرى والصرفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم الرى والصرف

ao : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 961من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



25كود المقرر : 

apوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقة المیاه باالراضى والنباتاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقة المیاه باالراضى والنباتات

ap : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 962من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



26كود المقرر : 

daوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقات مائیة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقات مائیة متقدم

da : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 963من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



27كود المقرر : 

deوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھیدرولوجى المیاه الجوفیة والسطحیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھیدرولوجى المیاه الجوفیة والسطحیة

de : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 964من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



28كود المقرر : 

cvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صیانة وتحسین االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صیانة وتحسین االراضى

cv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 965من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



29كود المقرر : 

xvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المادة العضویة للتربةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المادة العضویة للتربة

xv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 966من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



30كود المقرر : 

gtوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التصحر واالراضى المتاثرة باالمالحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التصحر واالراضى المتاثرة باالمالح

gt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 967من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



31كود المقرر : 

lmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تلوث االراضى والمیاهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تلوث االراضى والمیاه

lm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 968من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



32كود المقرر : 

myوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استصالح اراضى متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استصالح اراضى متقدم

my : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 969من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



33كود المقرر : 

ioوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم االراضى

io : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 970من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



34كود المقرر : 

ixوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اراضى جمھوریة مصر العربیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اراضى جمھوریة مصر العربیة

ix : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 971من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



35كود المقرر : 

qwوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ادارة الموارد المائیة واالرضیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ادارة الموارد المائیة واالرضیة

qw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 972من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



36كود المقرر : 

qeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الرى الضغطىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الرى الضغطى

qe : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 973من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



37كود المقرر : 

qrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقة المناخ باالرض والنباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقة المناخ باالرض والنبات

qr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 974من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



38كود المقرر : 

qtوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الفیزیاء الحیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفیزیاء الحیویة

qt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 975من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



40كود المقرر : 

quوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب االلى فى مجال االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى مجال االراضى

qu : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 976من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



41كود المقرر : 

qiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : خصوبة االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خصوبة االراضى

qi : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 977من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



42كود المقرر : 

qoوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات اراضى

qo : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 978من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



43كود المقرر : 

qpوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استصالح اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استصالح اراضى

qp : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 979من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



44كود المقرر : 

طرق تقدیر االحتیاجات المائیة ونوعیة میاه وصف المقرر بالعربیة  : 
الرى

qaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق تقدیر االحتیاجات المائیة ونوعیة میاه الرى

qa : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 980من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 981من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



777777كود المقرر : 

monrologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : منرولوجي أراضي - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

80ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     منرولوجي أراضي - متقدم

monrology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة االراضى والمیاه/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 982من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 983من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 984من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 985من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



6كود المقرر : 

moوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مورفولوجى اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مورفولوجى اراضى

mo : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 986من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



8كود المقرر : 

ghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : خواص غرویات التربةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خواص غرویات التربة

gh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 987من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



9كود المقرر : 

kkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظائر المشعة وتطبیقاتھا فى التربةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظائر المشعة وتطبیقاتھا فى التربة

kk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 988من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



10كود المقرر : 

kjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام االجھزة فى التحلیالت الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام االجھزة فى التحلیالت الزراعیة

kj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 989من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



11كود المقرر : 

kmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العناصر الغذائیة الدقیقة والمواد المخلبیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العناصر الغذائیة الدقیقة والمواد المخلبیة

km : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 990من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



12كود المقرر : 

fgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طبیعة االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طبیعة االراضى

fg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 991من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



13كود المقرر : 

bbوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طبیعة اراضى متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طبیعة اراضى متقدم

bb : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 992من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



14كود المقرر : 

nmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكربیولوجیا اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكربیولوجیا اراضى

nm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 993من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



15كود المقرر : 

huوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة نبات

hu : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 994من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



16كود المقرر : 

aqوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة نبات متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة نبات متقدم

aq : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 995من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



17كود المقرر : 

awوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اسمدة وتسمیدوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اسمدة وتسمید

aw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 996من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



18كود المقرر : 

aeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء اراضى

ae : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 997من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



19كود المقرر : 

arوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء اراضى متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء اراضى متقدم

ar : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 998من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



20كود المقرر : 

atوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء االسمدةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء االسمدة

at : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 999من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



21كود المقرر : 

ayوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حصر وتصنیف االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حصر وتصنیف االراضى

ay : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1000من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



22كود المقرر : 

auوصف المقرر باإلنجلیزیة  : خرائط وتصویر جوى لالراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خرائط وتصویر جوى لالراضى

au : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1001من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



23كود المقرر : 

aiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مصادر میاه الرى ومدى صالحیتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مصادر میاه الرى ومدى صالحیتھا

ai : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1002من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



24كود المقرر : 

aoوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم الرى والصرفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم الرى والصرف

ao : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1003من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



25كود المقرر : 

apوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقة المیاه باالراضى والنباتاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقة المیاه باالراضى والنباتات

ap : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1004من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



26كود المقرر : 

daوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقات مائیة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقات مائیة متقدم

da : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1005من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



27كود المقرر : 

deوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھیدرولوجى المیاه الجوفیة والسطحیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھیدرولوجى المیاه الجوفیة والسطحیة

de : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1006من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



28كود المقرر : 

cvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صیانة وتحسین االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صیانة وتحسین االراضى

cv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1007من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



29كود المقرر : 

xvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المادة العضویة للتربةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المادة العضویة للتربة

xv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1008من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



30كود المقرر : 

gtوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التصحر واالراضى المتاثرة باالمالحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التصحر واالراضى المتاثرة باالمالح

gt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1009من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



31كود المقرر : 

lmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تلوث االراضى والمیاهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تلوث االراضى والمیاه

lm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1010من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



32كود المقرر : 

myوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استصالح اراضى متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استصالح اراضى متقدم

my : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1011من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



33كود المقرر : 

ioوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم االراضى

io : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1012من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



34كود المقرر : 

ixوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اراضى جمھوریة مصر العربیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اراضى جمھوریة مصر العربیة

ix : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1013من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



35كود المقرر : 

qwوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ادارة الموارد المائیة واالرضیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ادارة الموارد المائیة واالرضیة

qw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1014من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



36كود المقرر : 

qeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الرى الضغطىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الرى الضغطى

qe : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1015من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



37كود المقرر : 

qrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقة المناخ باالرض والنباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقة المناخ باالرض والنبات

qr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1016من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



38كود المقرر : 

qtوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الفیزیاء الحیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفیزیاء الحیویة

qt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1017من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1018من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



40كود المقرر : 

quوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب االلى فى مجال االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى مجال االراضى

qu : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1019من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



41كود المقرر : 

qiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : خصوبة االراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خصوبة االراضى

qi : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1020من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



42كود المقرر : 

qoوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات اراضى

qo : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1021من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



43كود المقرر : 

qpوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استصالح اراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استصالح اراضى

qp : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1022من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



44كود المقرر : 

طرق تقدیر االحتیاجات المائیة ونوعیة میاه وصف المقرر بالعربیة  : 
الرى

qaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق تقدیر االحتیاجات المائیة ونوعیة میاه الرى

qa : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1023من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



777777كود المقرر : 

monrologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : منرولوجي أراضي - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     منرولوجي أراضي - متقدم

monrology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1024من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-نبات زراعى

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى النبات الزراعى/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

صفحة 1025من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1026من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1027من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1028من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



552كود المقرر : 

microdfgjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروتكنیك نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروتكنیك نبات

microdfgjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1029من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



553كود المقرر : 

fdnmh njhjdkfhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الفلورا المصریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفلورا المصریة

fdnmh njhjdkfh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1030من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



554كود المقرر : 

wergnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االنسجھ النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االنسجھ النباتیة

wergnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1031من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



555كود المقرر : 

sdfv nmjljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم االجنة النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم االجنة النباتیة

sdfv nmjlj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1032من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



556كود المقرر : 

sdfgdbfgmjkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النبات االقتصادىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النبات االقتصادى

sdfgdbfgmjk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1033من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



557كود المقرر : 

sdfgmbxcvbjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح نبات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح نبات - متقدم

sdfgmbxcvbjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1034من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



558كود المقرر : 

sdf lkjlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البیئة النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البیئة النباتیة

sdf lkjl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1035من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



559كود المقرر : 

gioghrsdklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جغرافیة نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جغرافیة نبات

gioghrsdkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1036من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



560كود المقرر : 

sdf mnkdflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المجھریة و التصویر العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المجھریة و التصویر العلمى

sdf mnkdfl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1037من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



561كود المقرر : 

xcvfsdgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم نبات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم نبات - متقدم

xcvfsdg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1038من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



562كود المقرر : 

awsdadkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المصطلحات النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المصطلحات النباتیة

awsdadklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1039من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



563كود المقرر : 

setdfgkjlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى الخلیة النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى الخلیة النباتیة

setdfgkjl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1040من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



564كود المقرر : 

zxcxcmvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى منظمات النمووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى منظمات النمو

zxcxcmv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1041من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



565كود المقرر : 

hasheshaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى مبیدات الحشائشوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى مبیدات الحشائش

hashesha : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1042من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



566كود المقرر : 

xcvmxcvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى تحوالت البروتین و الدھونوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى تحوالت البروتین و الدھون

xcvmxcv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1043من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



567كود المقرر : 

فسیولوجى تحوالت االنزیمات و وصف المقرر بالعربیة  : 
الكربوھیدرات

ffgbvdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى تحوالت االنزیمات و الكربوھیدرات

ffgbvdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1044من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



568كود المقرر : 

sdf dfglkjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث فسیولوجیا النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث فسیولوجیا النبات

sdf dfglkj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1045من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



569كود المقرر : 

wsdfghghjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التزھیر و اإلثماروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التزھیر و اإلثمار

wsdfghghj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1046من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



570كود المقرر : 

sdfgsfkgljlknjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مورفولوجیا نباتات زھریة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مورفولوجیا نباتات زھریة - متقدم

sdfgsfkgljlknj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1047من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



571كود المقرر : 

sadgsfgjk klhfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا النمو و التكوینوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا النمو و التكوین

sadgsfgjk klhf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1048من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



572كود المقرر : 

xcvf jkljlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التطفل و التنافسوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التطفل و التنافس

xcvf jkljlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1049من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



573كود المقرر : 

qasedgghhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا السكون و انبات البذوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا السكون و انبات البذور

qasedgghh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1050من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



574كود المقرر : 

wqerdfghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا مقاومة النبات للظروف البیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا مقاومة النبات للظروف البیئیة

wqerdfgh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1051من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



575كود المقرر : 

lighjkdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا البناء الضوئىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا البناء الضوئى

lighjkdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1052من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



576كود المقرر : 

xcvnmdfgjkklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التنفس فى النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التنفس فى النبات

xcvnmdfgjkkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1053من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



577كود المقرر : 

xcvbmrgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا تغذیة النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا تغذیة النبات

xcvbmrgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1054من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



578كود المقرر : 

xcvbnnmdfgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحوالت االحماض النوویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحوالت االحماض النوویة

xcvbnnmdfgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1055من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



579كود المقرر : 

qgddddوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أیض العناصر الغذائیة فى النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أیض العناصر الغذائیة فى النبات

qgdddd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1056من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



580كود المقرر : 

sfgdjklhbvjdfkllkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخادم النظائر المشعة فى تجارب النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخادم النظائر المشعة فى تجارب النبات

sfgdjklhbvjdfkllk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1057من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



581كود المقرر : 

sdcvcxxcvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مزارع األنسجة النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مزارع األنسجة النباتیة

sdcvcxxcv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1058من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



582كود المقرر : 

cxvmdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقة النبات بالماءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقة النبات بالماء

cxvmdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1059من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



583كود المقرر : 

wsdsdfnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طبیعة حیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طبیعة حیویة

wsdsdfnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1060من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



584كود المقرر : 

sdsfgb kklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المملكة النباتیة (طحالب)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المملكة النباتیة (طحالب)

sdsfgb kkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1061من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



585كود المقرر : 

werfdfgjk dfgnmdfkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المملكة النباتیة(حزازیات و سراخس)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المملكة النباتیة(حزازیات و سراخس)

werfdfgjk dfgnmdfk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1062من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



586كود المقرر : 

xcvnmweوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المملكة النباتیة(معراة البذور)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المملكة النباتیة(معراة البذور)

xcvnmwe : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1063من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



587كود المقرر : 

sdfms sekjmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات البریة و استغاللھا اقتصادیاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات البریة و استغاللھا اقتصادیا

sdfms sekjm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1064من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



588كود المقرر : 

sdg qeqsfssdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : األمراض الفسیولوجیة فى النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض الفسیولوجیة فى النبات

sdg qeqsfssd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1065من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



235كود المقرر : 

SFVVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق إعداد و كتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق إعداد و كتابة البحث العلمى

SFVVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1066من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



590كود المقرر : 

استخدام الحاسب االلى فى مجال النبات وصف المقرر بالعربیة  : 
الزراعى

qwerwertieoruوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى مجال النبات الزراعى

qwerwertieoru : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1067من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



591كود المقرر : 

retkmkdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا نبات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا نبات - متقدم

retkmkd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1068من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



592كود المقرر : 

er sdfjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحوالت الغذائیة فى النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحوالت الغذائیة فى النبات

er sdfjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1069من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



593كود المقرر : 

retierotuوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نشوء و تكشف االلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نشوء و تكشف االلیاف

retierotu : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1070من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



594كود المقرر : 

werwieoruوصف المقرر باإلنجلیزیة  : شكل ظاھرى و تشریح نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     شكل ظاھرى و تشریح نبات

werwieoru : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1071من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



595كود المقرر : 

sdfmsdfksjlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم المملكة النباتیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم المملكة النباتیھ

sdfmsdfksjl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1072من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



596كود المقرر : 

qweruiweroوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى نبات

qweruiwero : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1073من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



597كود المقرر : 

wqeriwuoerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نبات زراعى عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نبات زراعى عام

wqeriwuoer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1074من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



1كود المقرر : 

eaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : لغة إنجلیزیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     لغة إنجلیزیة

ea : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1075من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



2كود المقرر : 

YUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حاسب آليوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حاسب آلي

YU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة النبات الزراعى/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

صفحة 1076من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1077من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1078من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1079من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



552كود المقرر : 

microdfgjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروتكنیك نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروتكنیك نبات

microdfgjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1080من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



553كود المقرر : 

fdnmh njhjdkfhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الفلورا المصریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفلورا المصریة

fdnmh njhjdkfh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1081من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



554كود المقرر : 

wergnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االنسجھ النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االنسجھ النباتیة

wergnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1082من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



555كود المقرر : 

sdfv nmjljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم االجنة النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب وال تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم االجنة النباتیة

sdfv nmjlj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1083من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



558كود المقرر : 

sdf lkjlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البیئة النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البیئة النباتیة

sdf lkjl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1084من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



559كود المقرر : 

gioghrsdklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جغرافیة نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جغرافیة نبات

gioghrsdkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1085من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



560كود المقرر : 

sdf mnkdflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المجھریة و التصویر العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المجھریة و التصویر العلمى

sdf mnkdfl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1086من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



561كود المقرر : 

xcvfsdgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم نبات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم نبات - متقدم

xcvfsdg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1087من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



562كود المقرر : 

awsdadkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المصطلحات النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المصطلحات النباتیة

awsdadklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1088من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



563كود المقرر : 

setdfgkjlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى الخلیة النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى الخلیة النباتیة

setdfgkjl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1089من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



564كود المقرر : 

zxcxcmvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى منظمات النمووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى منظمات النمو

zxcxcmv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1090من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



565كود المقرر : 

hasheshaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى مبیدات الحشائشوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى مبیدات الحشائش

hashesha : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1091من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



566كود المقرر : 

xcvmxcvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى تحوالت البروتین و الدھونوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى تحوالت البروتین و الدھون

xcvmxcv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1092من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



567كود المقرر : 

فسیولوجى تحوالت االنزیمات و وصف المقرر بالعربیة  : 
الكربوھیدرات

ffgbvdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى تحوالت االنزیمات و الكربوھیدرات

ffgbvdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1093من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



568كود المقرر : 

sdf dfglkjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث فسیولوجیا النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث فسیولوجیا النبات

sdf dfglkj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1094من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



569كود المقرر : 

wsdfghghjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التزھیر و اإلثماروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التزھیر و اإلثمار

wsdfghghj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1095من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



570كود المقرر : 

sdfgsfkgljlknjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مورفولوجیا نباتات زھریة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مورفولوجیا نباتات زھریة - متقدم

sdfgsfkgljlknj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1096من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



571كود المقرر : 

sadgsfgjk klhfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا النمو و التكوینوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب وال تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا النمو و التكوین

sadgsfgjk klhf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1097من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



572كود المقرر : 

xcvf jkljlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التطفل و التنافسوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التطفل و التنافس

xcvf jkljlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1098من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



573كود المقرر : 

qasedgghhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا السكون و انبات البذوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا السكون و انبات البذور

qasedgghh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1099من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



574كود المقرر : 

wqerdfghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا مقاومة النبات للظروف البیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب وال تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا مقاومة النبات للظروف البیئیة

wqerdfgh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1100من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



575كود المقرر : 

lighjkdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا البناء الضوئىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا البناء الضوئى

lighjkdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1101من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



576كود المقرر : 

xcvnmdfgjkklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التنفس فى النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التنفس فى النبات

xcvnmdfgjkkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1102من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



577كود المقرر : 

xcvbmrgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا تغذیة النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا تغذیة النبات

xcvbmrgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1103من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



578كود المقرر : 

xcvbnnmdfgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحوالت االحماض النوویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحوالت االحماض النوویة

xcvbnnmdfgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1104من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



579كود المقرر : 

qgddddوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أیض العناصر الغذائیة فى النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أیض العناصر الغذائیة فى النبات

qgdddd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1105من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



580كود المقرر : 

sfgdjklhbvjdfkllkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخادم النظائر المشعة فى تجارب النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخادم النظائر المشعة فى تجارب النبات

sfgdjklhbvjdfkllk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1106من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



581كود المقرر : 

sdcvcxxcvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مزارع األنسجة النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مزارع األنسجة النباتیة

sdcvcxxcv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1107من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



582كود المقرر : 

cxvmdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقة النبات بالماءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقة النبات بالماء

cxvmdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1108من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



583كود المقرر : 

wsdsdfnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طبیعة حیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طبیعة حیویة

wsdsdfnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1109من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



584كود المقرر : 

sdsfgb kklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المملكة النباتیة (طحالب)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المملكة النباتیة (طحالب)

sdsfgb kkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1110من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



585كود المقرر : 

werfdfgjk dfgnmdfkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المملكة النباتیة(حزازیات و سراخس)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المملكة النباتیة(حزازیات و سراخس)

werfdfgjk dfgnmdfk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1111من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



586كود المقرر : 

xcvnmweوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المملكة النباتیة(معراة البذور)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المملكة النباتیة(معراة البذور)

xcvnmwe : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1112من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



587كود المقرر : 

sdfms sekjmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات البریة و استغاللھا اقتصادیاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات البریة و استغاللھا اقتصادیا

sdfms sekjm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1113من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



588كود المقرر : 

sdg qeqsfssdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : األمراض الفسیولوجیة فى النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض الفسیولوجیة فى النبات

sdg qeqsfssd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1114من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1115من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



590كود المقرر : 

استخدام الحاسب االلى فى مجال النبات وصف المقرر بالعربیة  : 
الزراعى

qwerwertieoruوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى مجال النبات الزراعى

qwerwertieoru : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1116من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



591كود المقرر : 

retkmkdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا نبات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب وال تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا نبات - متقدم

retkmkd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1117من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



592كود المقرر : 

er sdfjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحوالت الغذائیة فى النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحوالت الغذائیة فى النبات

er sdfjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1118من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



593كود المقرر : 

retierotuوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نشوء و تكشف االلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نشوء و تكشف االلیاف

retierotu : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1119من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



594كود المقرر : 

werwieoruوصف المقرر باإلنجلیزیة  : شكل ظاھرى و تشریح نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     شكل ظاھرى و تشریح نبات

werwieoru : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1120من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



595كود المقرر : 

sdfmsdfksjlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم المملكة النباتیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم المملكة النباتیھ

sdfmsdfksjl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1121من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



596كود المقرر : 

qweruiweroوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى نبات

qweruiwero : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1122من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



597كود المقرر : 

wqeriwuoerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نبات زراعى عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نبات زراعى عام

wqeriwuoer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1123من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



557كود المقرر : 

sdfgmbxcvbjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح نبات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح نبات - متقدم

sdfgmbxcvbjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1124من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى النبات الزراعى/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 1125من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1126من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1127من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1128من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



552كود المقرر : 

microdfgjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروتكنیك نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروتكنیك نبات

microdfgjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1129من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



553كود المقرر : 

fdnmh njhjdkfhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الفلورا المصریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفلورا المصریة

fdnmh njhjdkfh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1130من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



554كود المقرر : 

wergnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االنسجھ النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االنسجھ النباتیة

wergnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1131من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



555كود المقرر : 

sdfv nmjljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم االجنة النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم االجنة النباتیة

sdfv nmjlj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1132من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



556كود المقرر : 

sdfgdbfgmjkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النبات االقتصادىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النبات االقتصادى

sdfgdbfgmjk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1133من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



557كود المقرر : 

sdfgmbxcvbjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح نبات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح نبات - متقدم

sdfgmbxcvbjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1134من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



558كود المقرر : 

sdf lkjlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البیئة النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البیئة النباتیة

sdf lkjl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1135من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



559كود المقرر : 

gioghrsdklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جغرافیة نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جغرافیة نبات

gioghrsdkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1136من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



560كود المقرر : 

sdf mnkdflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المجھریة و التصویر العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المجھریة و التصویر العلمى

sdf mnkdfl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1137من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



561كود المقرر : 

xcvfsdgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم نبات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم نبات - متقدم

xcvfsdg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1138من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



562كود المقرر : 

awsdadkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المصطلحات النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المصطلحات النباتیة

awsdadklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1139من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



563كود المقرر : 

setdfgkjlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى الخلیة النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى الخلیة النباتیة

setdfgkjl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1140من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



564كود المقرر : 

zxcxcmvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى منظمات النمووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى منظمات النمو

zxcxcmv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1141من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



565كود المقرر : 

hasheshaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى مبیدات الحشائشوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى مبیدات الحشائش

hashesha : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1142من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



566كود المقرر : 

xcvmxcvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى تحوالت البروتین و الدھونوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى تحوالت البروتین و الدھون

xcvmxcv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1143من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



567كود المقرر : 

فسیولوجى تحوالت االنزیمات و وصف المقرر بالعربیة  : 
الكربوھیدرات

ffgbvdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى تحوالت االنزیمات و الكربوھیدرات

ffgbvdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1144من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



568كود المقرر : 

sdf dfglkjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث فسیولوجیا النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث فسیولوجیا النبات

sdf dfglkj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1145من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



569كود المقرر : 

wsdfghghjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التزھیر و اإلثماروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التزھیر و اإلثمار

wsdfghghj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1146من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



570كود المقرر : 

sdfgsfkgljlknjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مورفولوجیا نباتات زھریة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مورفولوجیا نباتات زھریة - متقدم

sdfgsfkgljlknj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1147من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



571كود المقرر : 

sadgsfgjk klhfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا النمو و التكوینوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا النمو و التكوین

sadgsfgjk klhf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1148من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



572كود المقرر : 

xcvf jkljlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التطفل و التنافسوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التطفل و التنافس

xcvf jkljlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1149من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



573كود المقرر : 

qasedgghhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا السكون و انبات البذوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا السكون و انبات البذور

qasedgghh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1150من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



574كود المقرر : 

wqerdfghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا مقاومة النبات للظروف البیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا مقاومة النبات للظروف البیئیة

wqerdfgh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1151من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



575كود المقرر : 

lighjkdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا البناء الضوئىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا البناء الضوئى

lighjkdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1152من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



576كود المقرر : 

xcvnmdfgjkklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التنفس فى النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التنفس فى النبات

xcvnmdfgjkkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1153من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



577كود المقرر : 

xcvbmrgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا تغذیة النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا تغذیة النبات

xcvbmrgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1154من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



578كود المقرر : 

xcvbnnmdfgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحوالت االحماض النوویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحوالت االحماض النوویة

xcvbnnmdfgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1155من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



579كود المقرر : 

qgddddوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أیض العناصر الغذائیة فى النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أیض العناصر الغذائیة فى النبات

qgdddd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1156من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



580كود المقرر : 

sfgdjklhbvjdfkllkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخادم النظائر المشعة فى تجارب النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخادم النظائر المشعة فى تجارب النبات

sfgdjklhbvjdfkllk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1157من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



581كود المقرر : 

sdcvcxxcvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مزارع األنسجة النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مزارع األنسجة النباتیة

sdcvcxxcv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1158من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



582كود المقرر : 

cxvmdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقة النبات بالماءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقة النبات بالماء

cxvmdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1159من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



583كود المقرر : 

wsdsdfnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طبیعة حیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طبیعة حیویة

wsdsdfnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1160من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



584كود المقرر : 

sdsfgb kklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المملكة النباتیة (طحالب)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المملكة النباتیة (طحالب)

sdsfgb kkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1161من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



585كود المقرر : 

werfdfgjk dfgnmdfkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المملكة النباتیة(حزازیات و سراخس)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المملكة النباتیة(حزازیات و سراخس)

werfdfgjk dfgnmdfk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1162من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



586كود المقرر : 

xcvnmweوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المملكة النباتیة(معراة البذور)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المملكة النباتیة(معراة البذور)

xcvnmwe : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1163من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



587كود المقرر : 

sdfms sekjmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات البریة و استغاللھا اقتصادیاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات البریة و استغاللھا اقتصادیا

sdfms sekjm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1164من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



588كود المقرر : 

sdg qeqsfssdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : األمراض الفسیولوجیة فى النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض الفسیولوجیة فى النبات

sdg qeqsfssd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1165من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



235كود المقرر : 

SFVVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق إعداد و كتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق إعداد و كتابة البحث العلمى

SFVVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1166من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



590كود المقرر : 

استخدام الحاسب االلى فى مجال النبات وصف المقرر بالعربیة  : 
الزراعى

qwerwertieoruوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى مجال النبات الزراعى

qwerwertieoru : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1167من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



591كود المقرر : 

retkmkdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا نبات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا نبات - متقدم

retkmkd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1168من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



592كود المقرر : 

er sdfjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحوالت الغذائیة فى النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحوالت الغذائیة فى النبات

er sdfjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1169من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



593كود المقرر : 

retierotuوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نشوء و تكشف االلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نشوء و تكشف االلیاف

retierotu : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1170من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



594كود المقرر : 

werwieoruوصف المقرر باإلنجلیزیة  : شكل ظاھرى و تشریح نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     شكل ظاھرى و تشریح نبات

werwieoru : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1171من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



595كود المقرر : 

sdfmsdfksjlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم المملكة النباتیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم المملكة النباتیھ

sdfmsdfksjl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1172من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



596كود المقرر : 

qweruiweroوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى نبات

qweruiwero : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1173من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



597كود المقرر : 

wqeriwuoerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نبات زراعى عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نبات زراعى عام

wqeriwuoer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1174من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة النبات الزراعى/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1175من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1176من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1177من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



552كود المقرر : 

microdfgjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروتكنیك نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروتكنیك نبات

microdfgjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1178من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



553كود المقرر : 

fdnmh njhjdkfhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الفلورا المصریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفلورا المصریة

fdnmh njhjdkfh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1179من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



554كود المقرر : 

wergnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االنسجھ النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االنسجھ النباتیة

wergnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1180من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



555كود المقرر : 

sdfv nmjljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم االجنة النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب وال تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم االجنة النباتیة

sdfv nmjlj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1181من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



558كود المقرر : 

sdf lkjlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البیئة النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البیئة النباتیة

sdf lkjl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1182من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



559كود المقرر : 

gioghrsdklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جغرافیة نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جغرافیة نبات

gioghrsdkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1183من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



560كود المقرر : 

sdf mnkdflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المجھریة و التصویر العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المجھریة و التصویر العلمى

sdf mnkdfl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1184من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



561كود المقرر : 

xcvfsdgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم نبات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم نبات - متقدم

xcvfsdg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1185من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



562كود المقرر : 

awsdadkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المصطلحات النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المصطلحات النباتیة

awsdadklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1186من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



563كود المقرر : 

setdfgkjlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى الخلیة النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى الخلیة النباتیة

setdfgkjl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1187من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



564كود المقرر : 

zxcxcmvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى منظمات النمووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى منظمات النمو

zxcxcmv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1188من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



565كود المقرر : 

hasheshaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى مبیدات الحشائشوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى مبیدات الحشائش

hashesha : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1189من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



566كود المقرر : 

xcvmxcvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى تحوالت البروتین و الدھونوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى تحوالت البروتین و الدھون

xcvmxcv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1190من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



567كود المقرر : 

فسیولوجى تحوالت االنزیمات و وصف المقرر بالعربیة  : 
الكربوھیدرات

ffgbvdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى تحوالت االنزیمات و الكربوھیدرات

ffgbvdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1191من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



568كود المقرر : 

sdf dfglkjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث فسیولوجیا النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث فسیولوجیا النبات

sdf dfglkj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1192من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



569كود المقرر : 

wsdfghghjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التزھیر و اإلثماروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التزھیر و اإلثمار

wsdfghghj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1193من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



570كود المقرر : 

sdfgsfkgljlknjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مورفولوجیا نباتات زھریة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مورفولوجیا نباتات زھریة - متقدم

sdfgsfkgljlknj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1194من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



571كود المقرر : 

sadgsfgjk klhfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا النمو و التكوینوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب وال تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا النمو و التكوین

sadgsfgjk klhf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1195من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



572كود المقرر : 

xcvf jkljlkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التطفل و التنافسوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التطفل و التنافس

xcvf jkljlk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1196من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



573كود المقرر : 

qasedgghhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا السكون و انبات البذوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا السكون و انبات البذور

qasedgghh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1197من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



574كود المقرر : 

wqerdfghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا مقاومة النبات للظروف البیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب وال تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا مقاومة النبات للظروف البیئیة

wqerdfgh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1198من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



575كود المقرر : 

lighjkdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا البناء الضوئىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا البناء الضوئى

lighjkdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1199من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



576كود المقرر : 

xcvnmdfgjkklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التنفس فى النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التنفس فى النبات

xcvnmdfgjkkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1200من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



577كود المقرر : 

xcvbmrgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا تغذیة النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا تغذیة النبات

xcvbmrgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1201من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



578كود المقرر : 

xcvbnnmdfgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحوالت االحماض النوویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحوالت االحماض النوویة

xcvbnnmdfgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1202من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



579كود المقرر : 

qgddddوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أیض العناصر الغذائیة فى النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أیض العناصر الغذائیة فى النبات

qgdddd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1203من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



580كود المقرر : 

sfgdjklhbvjdfkllkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخادم النظائر المشعة فى تجارب النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخادم النظائر المشعة فى تجارب النبات

sfgdjklhbvjdfkllk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1204من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



581كود المقرر : 

sdcvcxxcvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مزارع األنسجة النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مزارع األنسجة النباتیة

sdcvcxxcv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1205من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



582كود المقرر : 

cxvmdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقة النبات بالماءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقة النبات بالماء

cxvmdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1206من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



583كود المقرر : 

wsdsdfnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طبیعة حیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طبیعة حیویة

wsdsdfnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1207من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



584كود المقرر : 

sdsfgb kklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المملكة النباتیة (طحالب)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المملكة النباتیة (طحالب)

sdsfgb kkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1208من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



585كود المقرر : 

werfdfgjk dfgnmdfkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المملكة النباتیة(حزازیات و سراخس)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المملكة النباتیة(حزازیات و سراخس)

werfdfgjk dfgnmdfk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1209من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



586كود المقرر : 

xcvnmweوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المملكة النباتیة(معراة البذور)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المملكة النباتیة(معراة البذور)

xcvnmwe : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1210من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



587كود المقرر : 

sdfms sekjmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النباتات البریة و استغاللھا اقتصادیاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النباتات البریة و استغاللھا اقتصادیا

sdfms sekjm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1211من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



588كود المقرر : 

sdg qeqsfssdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : األمراض الفسیولوجیة فى النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض الفسیولوجیة فى النبات

sdg qeqsfssd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1212من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1213من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



590كود المقرر : 

استخدام الحاسب االلى فى مجال النبات وصف المقرر بالعربیة  : 
الزراعى

qwerwertieoruوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى مجال النبات الزراعى

qwerwertieoru : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1214من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



591كود المقرر : 

retkmkdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا نبات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب وال تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا نبات - متقدم

retkmkd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1215من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



592كود المقرر : 

er sdfjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحوالت الغذائیة فى النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحوالت الغذائیة فى النبات

er sdfjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1216من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



593كود المقرر : 

retierotuوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نشوء و تكشف االلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نشوء و تكشف االلیاف

retierotu : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1217من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



594كود المقرر : 

werwieoruوصف المقرر باإلنجلیزیة  : شكل ظاھرى و تشریح نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     شكل ظاھرى و تشریح نبات

werwieoru : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1218من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



595كود المقرر : 

sdfmsdfksjlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم المملكة النباتیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم المملكة النباتیھ

sdfmsdfksjl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1219من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



596كود المقرر : 

qweruiweroوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى نبات

qweruiwero : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1220من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



597كود المقرر : 

wqeriwuoerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نبات زراعى عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نبات زراعى عام

wqeriwuoer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



557كود المقرر : 

sdfgmbxcvbjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح نبات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح نبات - متقدم

sdfgmbxcvbjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1222من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-امراض النبات

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى امراض النبات/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1223من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011
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كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

24.0 0. û عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 
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ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

24.0 0. û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

بیانات المقرر

صفحة 1225من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011
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عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

24.0 0. û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



625كود المقرر : 

dfjgkldjgljmklklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم فطروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم فطر

dfjgkldjgljmklkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

626كود المقرر : 

eroigtdlfkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى فطر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى فطر - متقدم

eroigtdlfk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 
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كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

627كود المقرر : 

retjkfgljkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التطفلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التطفل

بیانات المقرر
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة
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نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



retjkfgljk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر
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نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



628كود المقرر : 

wrtoflgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة وانتشار االمراض النباتیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة وانتشار االمراض النباتیھ - متقدم

wrtoflg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

629كود المقرر : 

weriowoertmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض نبات (اسس مقاومھ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض نبات (اسس مقاومھ)

weriowoertm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

630كود المقرر : 

wrotsdflgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض محاصیل - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض محاصیل - متقدم

بیانات المقرر

صفحة 1233من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



wrotsdflg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1234من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



631كود المقرر : 

wrkgjdflgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض خضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض خضر

wrkgjdflg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1235من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

632كود المقرر : 

ekjfsklfgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض فاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض فاكھھ

ekjfsklfgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1236من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

633كود المقرر : 

ksflgkdlfgkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض زینةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض زینة

بیانات المقرر

صفحة 1237من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ksflgkdlfgk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1238من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



634كود المقرر : 

sretwoirgtklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الزراعات المحمیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الزراعات المحمیھ - متقدم

sretwoirgtkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1239من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

635كود المقرر : 

werjwkflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اصداء و تفحماتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اصداء و تفحمات

werjwkfl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1240من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

636كود المقرر : 

weriogklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض نبات بكتیریة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض نبات بكتیریة - متقدم

بیانات المقرر

صفحة 1241من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



weriogkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1242من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



637كود المقرر : 

wertjgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض النبات النیماتودیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض النبات النیماتودیة

wertjgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1243من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

638كود المقرر : 

wrtkjsdfkgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض فیروسیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض فیروسیھ - متقدم

wrtkjsdfkgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1244من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

639كود المقرر : 

dfghjhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض كامنھ فى التربةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض كامنھ فى التربة

بیانات المقرر

صفحة 1245من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



dfghjh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1246من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



640كود المقرر : 

xzcvdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض البذور و التقاوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض البذور و التقاوى

xzcvd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1247من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

641كود المقرر : 

qadfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض تخزین و تسویق الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض تخزین و تسویق الحاصالت البستانیھ

qadf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1248من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

642كود المقرر : 

sadfaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض تخزین و تسویق الحاصالت الحقلیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض تخزین و تسویق الحاصالت الحقلیھ

بیانات المقرر

صفحة 1249من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sadfa : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1250من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



643كود المقرر : 

sadfwوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المقاومھ الكیماویھ و الحیویھ لالمراض النباتیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المقاومھ الكیماویھ و الحیویھ لالمراض النباتیھ

sadfw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1251من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

644كود المقرر : 

rgkljklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فطریات صناعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فطریات صناعیة

rgkljkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1252من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

645كود المقرر : 

sdgmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى امراض النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى امراض النبات

بیانات المقرر

صفحة 1253من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sdgm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1254من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



646كود المقرر : 

cxvmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجى - متقدم

cxvm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1255من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

647كود المقرر : 

dfnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیروس البكتریاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیروس البكتریا

dfnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1256من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

648كود المقرر : 

nmkjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیروسات نباتیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیروسات نباتیھ

بیانات المقرر

صفحة 1257من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



nmkj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1258من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



649كود المقرر : 

dhdhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السیرولوجى و المناعھ للفیروساتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السیرولوجى و المناعھ للفیروسات

dhdh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1259من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

650كود المقرر : 

xzcvmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث فى الفیرولوجىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث فى الفیرولوجى

xzcvm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1260من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

651كود المقرر : 

nmdfgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء فیروساتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء فیروسات

بیانات المقرر

صفحة 1261من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



nmdfgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1262من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 0. û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1263من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

653كود المقرر : 

sadfmkjljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض نبات

sadfmkjlj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1264من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة امراض النبات/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

بیانات المقرر
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محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

24.0 0. û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر
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5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

24.0 0. û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 
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تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 
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طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

24.0 0. û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

625كود المقرر : 

dfjgkldjgljmklklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم فطروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم فطر

بیانات المقرر
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dfjgkldjgljmklkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر
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626كود المقرر : 

eroigtdlfkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى فطر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى فطر - متقدم

eroigtdlfk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 
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تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

627كود المقرر : 

retjkfgljkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التطفلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التطفل

retjkfgljk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 
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طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

628كود المقرر : 

wrtoflgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة وانتشار االمراض النباتیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة وانتشار االمراض النباتیھ - متقدم

بیانات المقرر

صفحة 1273من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



wrtoflg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1274من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



629كود المقرر : 

weriowoertmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض نبات (اسس مقاومھ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض نبات (اسس مقاومھ)

weriowoertm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1275من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

630كود المقرر : 

wrotsdflgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض محاصیل - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض محاصیل - متقدم

wrotsdflg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1276من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

631كود المقرر : 

wrkgjdflgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض خضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض خضر

بیانات المقرر

صفحة 1277من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



wrkgjdflg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1278من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



632كود المقرر : 

ekjfsklfgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض فاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض فاكھھ

ekjfsklfgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1279من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

633كود المقرر : 

ksflgkdlfgkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض زینةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض زینة

ksflgkdlfgk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1280من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

634كود المقرر : 

sretwoirgtklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الزراعات المحمیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الزراعات المحمیھ - متقدم

بیانات المقرر

صفحة 1281من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sretwoirgtkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1282من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



635كود المقرر : 

werjwkflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اصداء و تفحماتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اصداء و تفحمات

werjwkfl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1283من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

636كود المقرر : 

weriogklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض نبات بكتیریة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض نبات بكتیریة - متقدم

weriogkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1284من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

637كود المقرر : 

wertjgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض النبات النیماتودیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض النبات النیماتودیة

بیانات المقرر

صفحة 1285من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



wertjgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1286من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



638كود المقرر : 

wrtkjsdfkgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض فیروسیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض فیروسیھ - متقدم

wrtkjsdfkgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1287من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

639كود المقرر : 

dfghjhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض كامنھ فى التربةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض كامنھ فى التربة

dfghjh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1288من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

640كود المقرر : 

xzcvdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض البذور و التقاوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض البذور و التقاوى

بیانات المقرر

صفحة 1289من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



xzcvd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1290من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



641كود المقرر : 

qadfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض تخزین و تسویق الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض تخزین و تسویق الحاصالت البستانیھ

qadf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1291من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

642كود المقرر : 

sadfaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض تخزین و تسویق الحاصالت الحقلیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض تخزین و تسویق الحاصالت الحقلیھ

sadfa : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1292من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

643كود المقرر : 

sadfwوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المقاومھ الكیماویھ و الحیویھ لالمراض النباتیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المقاومھ الكیماویھ و الحیویھ لالمراض النباتیھ

بیانات المقرر

صفحة 1293من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



sadfw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1294من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



644كود المقرر : 

rgkljklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فطریات صناعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فطریات صناعیة

rgkljkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1295من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

صفحة 1296من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



645كود المقرر : 

sdgmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى امراض النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى امراض النبات

sdgm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1297من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



646كود المقرر : 

cxvmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجى - متقدم

cxvm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1298من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



647كود المقرر : 

dfnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیروس البكتریاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیروس البكتریا

dfnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1299من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

648كود المقرر : 

nmkjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیروسات نباتیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیروسات نباتیھ

nmkj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1300من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

649كود المقرر : 

dhdhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السیرولوجى و المناعھ للفیروساتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السیرولوجى و المناعھ للفیروسات

بیانات المقرر

صفحة 1301من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



dhdh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1302من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



650كود المقرر : 

xzcvmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث فى الفیرولوجىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث فى الفیرولوجى

xzcvm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1303من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

651كود المقرر : 

nmdfgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء فیروساتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء فیروسات

nmdfgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1304من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

بیانات المقرر
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qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 0. û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر
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653كود المقرر : 

sadfmkjljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض نبات

sadfmkjlj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 
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تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة امراض النبات/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني
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3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

24.0 0. û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

24.0 0. û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 0. û نظرى

24.0 0. û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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625كود المقرر : 

dfjgkldjgljmklklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم فطروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم فطر

dfjgkldjgljmklkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1312من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



626كود المقرر : 

eroigtdlfkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى فطر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى فطر - متقدم

eroigtdlfk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1313من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



627كود المقرر : 

retjkfgljkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التطفلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التطفل

retjkfgljk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1314من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



628كود المقرر : 

wrtoflgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة وانتشار االمراض النباتیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة وانتشار االمراض النباتیھ - متقدم

wrtoflg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1315من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



629كود المقرر : 

weriowoertmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض نبات (اسس مقاومھ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض نبات (اسس مقاومھ)

weriowoertm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1316من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



630كود المقرر : 

wrotsdflgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض محاصیل - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض محاصیل - متقدم

wrotsdflg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1317من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



631كود المقرر : 

wrkgjdflgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض خضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض خضر

wrkgjdflg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1318من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



632كود المقرر : 

ekjfsklfgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض فاكھھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض فاكھھ

ekjfsklfgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1319من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



633كود المقرر : 

ksflgkdlfgkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض زینةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض زینة

ksflgkdlfgk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1320من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



634كود المقرر : 

sretwoirgtklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الزراعات المحمیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الزراعات المحمیھ - متقدم

sretwoirgtkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1321من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



635كود المقرر : 

werjwkflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اصداء و تفحماتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اصداء و تفحمات

werjwkfl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1322من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



636كود المقرر : 

weriogklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض نبات بكتیریة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض نبات بكتیریة - متقدم

weriogkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1323من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



637كود المقرر : 

wertjgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض النبات النیماتودیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض النبات النیماتودیة

wertjgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1324من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



638كود المقرر : 

wrtkjsdfkgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض فیروسیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض فیروسیھ - متقدم

wrtkjsdfkgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1325من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



639كود المقرر : 

dfghjhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض كامنھ فى التربةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض كامنھ فى التربة

dfghjh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1326من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



640كود المقرر : 

xzcvdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض البذور و التقاوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض البذور و التقاوى

xzcvd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1327من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



641كود المقرر : 

qadfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض تخزین و تسویق الحاصالت البستانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض تخزین و تسویق الحاصالت البستانیھ

qadf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1328من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



642كود المقرر : 

sadfaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض تخزین و تسویق الحاصالت الحقلیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض تخزین و تسویق الحاصالت الحقلیھ

sadfa : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1329من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



643كود المقرر : 

sadfwوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المقاومھ الكیماویھ و الحیویھ لالمراض النباتیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المقاومھ الكیماویھ و الحیویھ لالمراض النباتیھ

sadfw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1330من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



644كود المقرر : 

rgkljklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فطریات صناعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فطریات صناعیة

rgkljkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1331من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



645كود المقرر : 

sdgmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى امراض النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى امراض النبات

sdgm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1332من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



646كود المقرر : 

cxvmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجى - متقدم

cxvm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1333من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



647كود المقرر : 

dfnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیروس البكتریاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیروس البكتریا

dfnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1334من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



648كود المقرر : 

nmkjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیروسات نباتیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیروسات نباتیھ

nmkj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1335من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



649كود المقرر : 

dhdhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السیرولوجى و المناعھ للفیروساتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السیرولوجى و المناعھ للفیروسات

dhdh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1336من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



650كود المقرر : 

xzcvmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث فى الفیرولوجىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث فى الفیرولوجى

xzcvm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1337من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



651كود المقرر : 

nmdfgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء فیروساتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء فیروسات

nmdfgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1338من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وتحسب في  حالة المقرر : 
مجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 0. û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1339من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



653كود المقرر : 

sadfmkjljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض نباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض نبات

sadfmkjlj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1340من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-األحیاء الدقیقة

 الفرقة/المستوى:-ماجستیر األحیاء الدقیقة/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

صفحة 1341من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1342من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1343من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1344من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



598كود المقرر : 

wiertoujklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى البكتریاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى البكتریا

wiertoujkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1345من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



599كود المقرر : 

wertuiojklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم بكتریاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم بكتریا

wertuiojkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1346من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



600كود المقرر : 

weroffوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا أغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا أغذیة - متقدم

weroff : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1347من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



601كود المقرر : 

wertoiertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا األراضى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا األراضى - متقدم

wertoiert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1348من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



602كود المقرر : 

weriweruوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا االمراضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا االمراض

weriweru : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1349من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



603كود المقرر : 

writjerotjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا األنزیماتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا األنزیمات

writjerotj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1350من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



604كود المقرر : 

srogjkerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا الخمائروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا الخمائر

srogjker : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1351من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



605كود المقرر : 

Actenomicitatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أكتینومیسیتاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أكتینومیسیتات

Actenomicitat : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1352من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



606كود المقرر : 

qwekqwejklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروتكنیك میكروبىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروتكنیك میكروبى

qwekqwejkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1353من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



607كود المقرر : 

sdfjkslوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم البیئة المیكروبىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم البیئة المیكروبى

sdfjksl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1354من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



608كود المقرر : 

wetjwrtklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التغیرات المیكروبیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التغیرات المیكروبیة

wetjwrtkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1355من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



609كود المقرر : 

seewriwوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المیكروبات المثبتھ لنتروجین الھواء الجوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المیكروبات المثبتھ لنتروجین الھواء الجوى

seewriw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1356من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



610كود المقرر : 

weriwoeuruوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا التخمراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا التخمرات

weriwoeuru : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1357من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



611كود المقرر : 

wqeriowperimklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تلوث البیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تلوث البیئیة

wqeriowperimkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1358من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



612كود المقرر : 

werkjkslfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المضادات الحیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المضادات الحیویة

werkjkslf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1359من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



613كود المقرر : 

weiruwoerkjldfgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الغازات میكروبیاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الغازات میكروبیا

weiruwoerkjldfgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1360من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



614كود المقرر : 

میكروبیولوجى االسمده العضویة و المخلفات وصف المقرر بالعربیة  : 
الزراعیة

weiruwerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجى االسمده العضویة و المخلفات الزراعیة

weiruwer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1361من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



615كود المقرر : 

wituierjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناعة و سیرولوجىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناعة و سیرولوجى

wituierjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1362من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



616كود المقرر : 

werowitiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المیكروبیولوجیا الصناعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المیكروبیولوجیا الصناعیة

werowiti : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1363من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



618كود المقرر : 

wortiosdfjkgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم المیكروبیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم المیكروبیھ

wortiosdfjkg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1364من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



619كود المقرر : 

sgkljkldوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االحیاء الدقیقة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االحیاء الدقیقة - متقدم

sgkljkld : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1365من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



620كود المقرر : 

writuerklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحصین و االمصالوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحصین و االمصال

writuerkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1366من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



621كود المقرر : 

eirtdkflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا إنتاج الفیتامیناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا إنتاج الفیتامینات

eirtdkfl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1367من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



622كود المقرر : 

wrtioertklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا انتاج الھرمونات النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا انتاج الھرمونات النباتیة

wrtioertkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1368من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



623كود المقرر : 

rtkiujsrtgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجى عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجى عام

rtkiujsrtgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1369من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



800كود المقرر : 

Enviroment Studiesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات بیئیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات بیئیھ

Enviroment Studies : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1370من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



617كود المقرر : 

werijwjrtklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا المیاة و المجارىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا المیاة و المجارى

werijwjrtkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1371من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة األحیاء الدقیقة/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

صفحة 1372من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1373من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1374من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1375من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



598كود المقرر : 

wiertoujklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى البكتریاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى البكتریا

wiertoujkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1376من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



599كود المقرر : 

wertuiojklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم بكتریاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم بكتریا

wertuiojkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1377من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



600كود المقرر : 

weroffوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا أغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا أغذیة - متقدم

weroff : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1378من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



601كود المقرر : 

wertoiertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا األراضى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا األراضى - متقدم

wertoiert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1379من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



602كود المقرر : 

weriweruوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا االمراضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا االمراض

weriweru : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1380من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



603كود المقرر : 

writjerotjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا األنزیماتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا األنزیمات

writjerotj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1381من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



604كود المقرر : 

srogjkerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا الخمائروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا الخمائر

srogjker : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1382من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



605كود المقرر : 

Actenomicitatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أكتینومیسیتاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أكتینومیسیتات

Actenomicitat : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1383من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



606كود المقرر : 

qwekqwejklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروتكنیك میكروبىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروتكنیك میكروبى

qwekqwejkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1384من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



607كود المقرر : 

sdfjkslوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم البیئة المیكروبىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم البیئة المیكروبى

sdfjksl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1385من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



608كود المقرر : 

wetjwrtklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التغیرات المیكروبیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التغیرات المیكروبیة

wetjwrtkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1386من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



609كود المقرر : 

seewriwوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المیكروبات المثبتھ لنتروجین الھواء الجوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المیكروبات المثبتھ لنتروجین الھواء الجوى

seewriw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1387من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



610كود المقرر : 

weriwoeuruوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا التخمراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا التخمرات

weriwoeuru : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1388من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



611كود المقرر : 

wqeriowperimklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تلوث البیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تلوث البیئیة

wqeriowperimkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1389من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



612كود المقرر : 

werkjkslfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المضادات الحیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المضادات الحیویة

werkjkslf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1390من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



613كود المقرر : 

weiruwoerkjldfgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الغازات میكروبیاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الغازات میكروبیا

weiruwoerkjldfgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1391من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



614كود المقرر : 

میكروبیولوجى االسمده العضویة و المخلفات وصف المقرر بالعربیة  : 
الزراعیة

weiruwerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجى االسمده العضویة و المخلفات الزراعیة

weiruwer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1392من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



615كود المقرر : 

wituierjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناعة و سیرولوجىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناعة و سیرولوجى

wituierjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1393من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



616كود المقرر : 

werowitiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المیكروبیولوجیا الصناعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المیكروبیولوجیا الصناعیة

werowiti : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1394من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



618كود المقرر : 

wortiosdfjkgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم المیكروبیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم المیكروبیھ

wortiosdfjkg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1395من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



619كود المقرر : 

sgkljkldوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االحیاء الدقیقة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االحیاء الدقیقة - متقدم

sgkljkld : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1396من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



620كود المقرر : 

writuerklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحصین و االمصالوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحصین و االمصال

writuerkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1397من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



621كود المقرر : 

eirtdkflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا إنتاج الفیتامیناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا إنتاج الفیتامینات

eirtdkfl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1398من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



622كود المقرر : 

wrtioertklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا انتاج الھرمونات النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا انتاج الھرمونات النباتیة

wrtioertkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1399من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



623كود المقرر : 

rtkiujsrtgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجى عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجى عام

rtkiujsrtgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1400من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



800كود المقرر : 

Enviroment Studiesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات بیئیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات بیئیھ

Enviroment Studies : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1401من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



617كود المقرر : 

werijwjrtklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا المیاة و المجارىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا المیاة و المجارى

werijwjrtkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1402من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة األحیاء الدقیقة/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 1403من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1404من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1405من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1406من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



598كود المقرر : 

wiertoujklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى البكتریاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى البكتریا

wiertoujkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1407من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



599كود المقرر : 

wertuiojklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم بكتریاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم بكتریا

wertuiojkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1408من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



600كود المقرر : 

weroffوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا أغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا أغذیة - متقدم

weroff : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1409من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



601كود المقرر : 

wertoiertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا األراضى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا األراضى - متقدم

wertoiert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1410من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



602كود المقرر : 

weriweruوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا االمراضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا االمراض

weriweru : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1411من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



603كود المقرر : 

writjerotjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا األنزیماتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا األنزیمات

writjerotj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1412من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



604كود المقرر : 

srogjkerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا الخمائروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا الخمائر

srogjker : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1413من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



605كود المقرر : 

Actenomicitatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أكتینومیسیتاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أكتینومیسیتات

Actenomicitat : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1414من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



606كود المقرر : 

qwekqwejklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروتكنیك میكروبىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروتكنیك میكروبى

qwekqwejkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1415من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



607كود المقرر : 

sdfjkslوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم البیئة المیكروبىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم البیئة المیكروبى

sdfjksl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1416من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



608كود المقرر : 

wetjwrtklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التغیرات المیكروبیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التغیرات المیكروبیة

wetjwrtkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1417من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



609كود المقرر : 

seewriwوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المیكروبات المثبتھ لنتروجین الھواء الجوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المیكروبات المثبتھ لنتروجین الھواء الجوى

seewriw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1418من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



610كود المقرر : 

weriwoeuruوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا التخمراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا التخمرات

weriwoeuru : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1419من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



611كود المقرر : 

wqeriowperimklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تلوث البیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تلوث البیئیة

wqeriowperimkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1420من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



612كود المقرر : 

werkjkslfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المضادات الحیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المضادات الحیویة

werkjkslf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1421من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



613كود المقرر : 

weiruwoerkjldfgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الغازات میكروبیاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الغازات میكروبیا

weiruwoerkjldfgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1422من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



614كود المقرر : 

میكروبیولوجى االسمده العضویة و المخلفات وصف المقرر بالعربیة  : 
الزراعیة

weiruwerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجى االسمده العضویة و المخلفات الزراعیة

weiruwer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1423من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



615كود المقرر : 

wituierjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناعة و سیرولوجىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناعة و سیرولوجى

wituierjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1424من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



616كود المقرر : 

werowitiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المیكروبیولوجیا الصناعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المیكروبیولوجیا الصناعیة

werowiti : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1425من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



618كود المقرر : 

wortiosdfjkgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم المیكروبیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم المیكروبیھ

wortiosdfjkg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1426من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



619كود المقرر : 

sgkljkldوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االحیاء الدقیقة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االحیاء الدقیقة - متقدم

sgkljkld : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1427من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



620كود المقرر : 

writuerklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحصین و االمصالوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحصین و االمصال

writuerkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1428من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



621كود المقرر : 

eirtdkflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا إنتاج الفیتامیناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا إنتاج الفیتامینات

eirtdkfl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1429من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



622كود المقرر : 

wrtioertklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا انتاج الھرمونات النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا انتاج الھرمونات النباتیة

wrtioertkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1430من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



623كود المقرر : 

rtkiujsrtgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجى عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجى عام

rtkiujsrtgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1431من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



800كود المقرر : 

Enviroment Studiesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات بیئیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات بیئیھ

Enviroment Studies : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1432من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



617كود المقرر : 

werijwjrtklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا المیاة و المجارىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا المیاة و المجارى

werijwjrtkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1433من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-ماجستیر األحیاء الدقیقة/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 1434من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1435من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1436من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1437من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



598كود المقرر : 

wiertoujklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى البكتریاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى البكتریا

wiertoujkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1438من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



599كود المقرر : 

wertuiojklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم بكتریاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم بكتریا

wertuiojkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1439من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



600كود المقرر : 

weroffوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا أغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا أغذیة - متقدم

weroff : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1440من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



601كود المقرر : 

wertoiertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا األراضى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا األراضى - متقدم

wertoiert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1441من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



602كود المقرر : 

weriweruوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا االمراضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا االمراض

weriweru : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1442من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



603كود المقرر : 

writjerotjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا األنزیماتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا األنزیمات

writjerotj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1443من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



604كود المقرر : 

srogjkerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا الخمائروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا الخمائر

srogjker : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1444من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



605كود المقرر : 

Actenomicitatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أكتینومیسیتاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أكتینومیسیتات

Actenomicitat : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1445من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



606كود المقرر : 

qwekqwejklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروتكنیك میكروبىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروتكنیك میكروبى

qwekqwejkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1446من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



607كود المقرر : 

sdfjkslوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم البیئة المیكروبىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم البیئة المیكروبى

sdfjksl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1447من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



608كود المقرر : 

wetjwrtklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التغیرات المیكروبیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التغیرات المیكروبیة

wetjwrtkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1448من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



609كود المقرر : 

seewriwوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المیكروبات المثبتھ لنتروجین الھواء الجوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المیكروبات المثبتھ لنتروجین الھواء الجوى

seewriw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1449من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



610كود المقرر : 

weriwoeuruوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا التخمراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا التخمرات

weriwoeuru : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1450من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



611كود المقرر : 

wqeriowperimklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تلوث البیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تلوث البیئیة

wqeriowperimkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1451من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



612كود المقرر : 

werkjkslfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المضادات الحیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المضادات الحیویة

werkjkslf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1452من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



613كود المقرر : 

weiruwoerkjldfgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الغازات میكروبیاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الغازات میكروبیا

weiruwoerkjldfgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1453من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



614كود المقرر : 

میكروبیولوجى االسمده العضویة و المخلفات وصف المقرر بالعربیة  : 
الزراعیة

weiruwerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجى االسمده العضویة و المخلفات الزراعیة

weiruwer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1454من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



615كود المقرر : 

wituierjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناعة و سیرولوجىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناعة و سیرولوجى

wituierjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1455من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



616كود المقرر : 

werowitiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المیكروبیولوجیا الصناعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المیكروبیولوجیا الصناعیة

werowiti : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1456من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



618كود المقرر : 

wortiosdfjkgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم المیكروبیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم المیكروبیھ

wortiosdfjkg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1457من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



619كود المقرر : 

sgkljkldوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االحیاء الدقیقة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االحیاء الدقیقة - متقدم

sgkljkld : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1458من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



620كود المقرر : 

writuerklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحصین و االمصالوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحصین و االمصال

writuerkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1459من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



621كود المقرر : 

eirtdkflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا إنتاج الفیتامیناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا إنتاج الفیتامینات

eirtdkfl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1460من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



622كود المقرر : 

wrtioertklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا انتاج الھرمونات النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا انتاج الھرمونات النباتیة

wrtioertkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1461من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



623كود المقرر : 

rtkiujsrtgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجى عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجى عام

rtkiujsrtgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1462من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



800كود المقرر : 

Enviroment Studiesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات بیئیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات بیئیھ

Enviroment Studies : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1463من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



617كود المقرر : 

werijwjrtklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا المیاة و المجارىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا المیاة و المجارى

werijwjrtkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1464من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-المیكنة الزراعیة

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى المیكنة الزراعیة/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1465من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

صفحة 1466من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1467من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1468من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

صفحة 1469من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



654كود المقرر : 

adfdhdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : خواص و اختبار الموادوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خواص و اختبار المواد

adfdhdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1470من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



655كود المقرر : 

zxffhhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دینامیكا حراریھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دینامیكا حراریھ - متقدم

zxffhh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1471من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



656كود المقرر : 

sdfsgdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتقال الحراره - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتقال الحراره - متقدم

sdfsgds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1472من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



657كود المقرر : 

dsfggejkhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكانیكا الموائعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكانیكا الموائع

dsfggejkh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1473من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



658كود المقرر : 

sertjklrjiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھیدرولیكا - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھیدرولیكا - متقدم

sertjklrji : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1474من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



659كود المقرر : 

smfdkjkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أجھزة قیاس و تحكموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أجھزة قیاس و تحكم

smfdkjk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1475من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



661كود المقرر : 

erwerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة الخرائط المساحیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة الخرائط المساحیة

erwer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1476من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



662كود المقرر : 

erkweorوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة اآلالت متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة اآلالت متقدم

erkweor : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1477من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



663كود المقرر : 

msdfkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم آالت زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم آالت زراعیة - متقدم

msdfklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1478من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



664كود المقرر : 

sjgklrkjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة األراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة األراضى

sjgklrkjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1479من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



665كود المقرر : 

fdgmmkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة الرى والصرفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة الرى والصرف

fdgmmklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1480من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



666كود المقرر : 

seriopilklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة إنشاءات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة إنشاءات - متقدم

seriopilkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1481من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



667كود المقرر : 

mlkfjlkjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة كھربائیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة كھربائیة - متقدم

mlkfjlkjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1482من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



668كود المقرر : 

rkltertoiopوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة - متقدم

rkltertoiop : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1483من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



669كود المقرر : 

dfgmlker jklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة مصانع أغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة مصانع أغذیة - متقدم

dfgmlker jkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1484من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



670كود المقرر : 

E Aوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وقود و زیوتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وقود و زیوت

E A : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1485من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



671كود المقرر : 

A Eوصف المقرر باإلنجلیزیة  : محركات احتراق داخلىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     محركات احتراق داخلى

A E : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1486من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



672كود المقرر : 

A L Eوصف المقرر باإلنجلیزیة  : قوى زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     قوى زراعیة - متقدم

A L E : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1487من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



673كود المقرر : 

E L Aوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جرارات زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جرارات زراعیة - متقدم

E L A : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1488من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



674كود المقرر : 

E L AFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت زراعیة - متقدم

E L AFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1489من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



675كود المقرر : 

ertrklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت مقاومة آفات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت مقاومة آفات - متقدم

ertrkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1490من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



676كود المقرر : 

werwerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت مزارع إنتاج حیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت مزارع إنتاج حیوانى

werwer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1491من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



677كود المقرر : 

Kakikaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت مزارع إنتاج دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت مزارع إنتاج دواجن

Kakika : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1492من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



678كود المقرر : 

qwqwqwوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت رى وصرفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت رى وصرف

qwqwqw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1493من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



679كود المقرر : 

wdfglklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صیانة و إصالح شبكات الرىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صیانة و إصالح شبكات الرى

wdfglkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1494من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



680كود المقرر : 

ertertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت حفر و تطھیر القنوات المائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت حفر و تطھیر القنوات المائیة

ertert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1495من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



681كود المقرر : 

werlewrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت و معدات تسویة األراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت و معدات تسویة األراضى

werlewr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1496من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



682كود المقرر : 

ndfmgnjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكنة محاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكنة محاصیل

ndfmgnjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1497من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



683كود المقرر : 

asfwerfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكنة بساتینوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكنة بساتین

asfwerf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1498من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



684كود المقرر : 

sdfklertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبانى زراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبانى زراعیة

sdfklert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1499من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



685كود المقرر : 

A L EFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل و حساب األجھاداتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل و حساب األجھادات

A L EFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1500من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



686كود المقرر : 

werweriopوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة الخرسانات و منشآت معدنیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة الخرسانات و منشآت معدنیة

werweriop : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1501من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



687كود المقرر : 

erwerkljklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مساحة جویة و خرائط - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مساحة جویة و خرائط - متقدم

erwerkljkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1502من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



688كود المقرر : 

werkwlerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ریاضة تطبیقیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ریاضة تطبیقیة - متقدم

werkwler : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1503من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



689كود المقرر : 

sfm jkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الجبر الخطىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الجبر الخطى

sfm jklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1504من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



690كود المقرر : 

m jkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التفاضل و التكامل - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التفاضل و التكامل - متقدم

m jklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1505من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



691كود المقرر : 

Functionsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة الدوال - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة الدوال - متقدم

Functions : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1506من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



692كود المقرر : 

Eglfkgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المعادالت التفاضلیة و التكاملیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المعادالت التفاضلیة و التكاملیة - متقدم

Eglfkg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1507من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



693كود المقرر : 

Analysis Engوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الھندسة التحلیلیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الھندسة التحلیلیة - متقدم

Analysis Eng : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1508من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



694كود المقرر : 

srtertjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحوث العملیات فى الزراعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحوث العملیات فى الزراعة

srtertjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1509من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



695كود المقرر : 

werwerlklkdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطاقة الشمسیة و استخداماتھا فى الزراعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطاقة الشمسیة و استخداماتھا فى الزراعة

werwerlklkdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1510من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



696كود المقرر : 

Eng Drawingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رسم ھندسي - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رسم ھندسي - متقدم

Eng Drawing : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1511من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1512من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



698كود المقرر : 

Agri Engوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة زراعیة (آالت)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة زراعیة (آالت)

Agri Eng : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1513من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



699كود المقرر : 

Agri Eng Arوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة زراعیة (مساحة)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة زراعیة (مساحة)

Agri Eng Ar : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1514من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



660كود المقرر : 

Areaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مساحة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

100ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مساحة - متقدم

Area : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1515من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة المیكنة الزراعیة/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

صفحة 1516من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1517من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1518من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1519من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



654كود المقرر : 

adfdhdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : خواص و اختبار الموادوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خواص و اختبار المواد

adfdhdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1520من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



655كود المقرر : 

zxffhhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دینامیكا حراریھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دینامیكا حراریھ - متقدم

zxffhh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1521من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



656كود المقرر : 

sdfsgdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتقال الحراره - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتقال الحراره - متقدم

sdfsgds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1522من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



657كود المقرر : 

dsfggejkhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكانیكا الموائعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكانیكا الموائع

dsfggejkh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1523من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



658كود المقرر : 

sertjklrjiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھیدرولیكا - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھیدرولیكا - متقدم

sertjklrji : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1524من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



659كود المقرر : 

smfdkjkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أجھزة قیاس و تحكموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أجھزة قیاس و تحكم

smfdkjk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1525من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



660كود المقرر : 

Areaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مساحة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مساحة - متقدم

Area : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1526من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



661كود المقرر : 

erwerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة الخرائط المساحیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب وال تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة الخرائط المساحیة

erwer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1527من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



662كود المقرر : 

erkweorوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة اآلالت متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة اآلالت متقدم

erkweor : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1528من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



663كود المقرر : 

msdfkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم آالت زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم آالت زراعیة - متقدم

msdfklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1529من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



664كود المقرر : 

sjgklrkjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة األراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب وال تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة األراضى

sjgklrkjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1530من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



665كود المقرر : 

fdgmmkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة الرى والصرفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة الرى والصرف

fdgmmklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1531من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



666كود المقرر : 

seriopilklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة إنشاءات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة إنشاءات - متقدم

seriopilkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1532من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



667كود المقرر : 

mlkfjlkjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة كھربائیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة كھربائیة - متقدم

mlkfjlkjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1533من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



668كود المقرر : 

rkltertoiopوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة - متقدم

rkltertoiop : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1534من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



669كود المقرر : 

dfgmlker jklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة مصانع أغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة مصانع أغذیة - متقدم

dfgmlker jkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1535من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



670كود المقرر : 

E Aوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وقود و زیوتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وقود و زیوت

E A : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1536من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



671كود المقرر : 

A Eوصف المقرر باإلنجلیزیة  : محركات احتراق داخلىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     محركات احتراق داخلى

A E : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1537من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



672كود المقرر : 

A L Eوصف المقرر باإلنجلیزیة  : قوى زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     قوى زراعیة - متقدم

A L E : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1538من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



673كود المقرر : 

E L Aوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جرارات زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جرارات زراعیة - متقدم

E L A : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1539من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



674كود المقرر : 

E L AFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت زراعیة - متقدم

E L AFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1540من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



675كود المقرر : 

ertrklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت مقاومة آفات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت مقاومة آفات - متقدم

ertrkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1541من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



676كود المقرر : 

werwerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت مزارع إنتاج حیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت مزارع إنتاج حیوانى

werwer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1542من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



677كود المقرر : 

Kakikaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت مزارع إنتاج دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت مزارع إنتاج دواجن

Kakika : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1543من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



678كود المقرر : 

qwqwqwوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت رى وصرفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت رى وصرف

qwqwqw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1544من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



679كود المقرر : 

wdfglklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صیانة و إصالح شبكات الرىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صیانة و إصالح شبكات الرى

wdfglkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1545من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



680كود المقرر : 

ertertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت حفر و تطھیر القنوات المائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت حفر و تطھیر القنوات المائیة

ertert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1546من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



681كود المقرر : 

werlewrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت و معدات تسویة األراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت و معدات تسویة األراضى

werlewr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1547من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



682كود المقرر : 

ndfmgnjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكنة محاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكنة محاصیل

ndfmgnjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1548من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



683كود المقرر : 

asfwerfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكنة بساتینوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكنة بساتین

asfwerf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1549من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



684كود المقرر : 

sdfklertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبانى زراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبانى زراعیة

sdfklert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1550من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



685كود المقرر : 

A L EFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل و حساب األجھاداتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل و حساب األجھادات

A L EFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1551من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



686كود المقرر : 

werweriopوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة الخرسانات و منشآت معدنیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة الخرسانات و منشآت معدنیة

werweriop : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1552من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



687كود المقرر : 

erwerkljklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مساحة جویة و خرائط - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مساحة جویة و خرائط - متقدم

erwerkljkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1553من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



688كود المقرر : 

werkwlerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ریاضة تطبیقیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ریاضة تطبیقیة - متقدم

werkwler : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1554من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



689كود المقرر : 

sfm jkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الجبر الخطىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الجبر الخطى

sfm jklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1555من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



690كود المقرر : 

m jkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التفاضل و التكامل - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التفاضل و التكامل - متقدم

m jklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1556من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



691كود المقرر : 

Functionsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة الدوال - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة الدوال - متقدم

Functions : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1557من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



692كود المقرر : 

Eglfkgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المعادالت التفاضلیة و التكاملیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المعادالت التفاضلیة و التكاملیة - متقدم

Eglfkg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1558من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



693كود المقرر : 

Analysis Engوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الھندسة التحلیلیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الھندسة التحلیلیة - متقدم

Analysis Eng : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1559من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



694كود المقرر : 

srtertjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحوث العملیات فى الزراعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحوث العملیات فى الزراعة

srtertjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1560من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



695كود المقرر : 

werwerlklkdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطاقة الشمسیة و استخداماتھا فى الزراعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطاقة الشمسیة و استخداماتھا فى الزراعة

werwerlklkdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1561من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



696كود المقرر : 

Eng Drawingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رسم ھندسي - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رسم ھندسي - متقدم

Eng Drawing : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1562من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



235كود المقرر : 

SFVVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق إعداد و كتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق إعداد و كتابة البحث العلمى

SFVVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1563من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



698كود المقرر : 

Agri Engوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة زراعیة (آالت)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة زراعیة (آالت)

Agri Eng : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1564من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



699كود المقرر : 

Agri Eng Arوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة زراعیة (مساحة)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة زراعیة (مساحة)

Agri Eng Ar : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1565من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى المیكنة الزراعیة/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1566من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1567من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1568من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



654كود المقرر : 

adfdhdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : خواص و اختبار الموادوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خواص و اختبار المواد

adfdhdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1569من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



655كود المقرر : 

zxffhhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دینامیكا حراریھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دینامیكا حراریھ - متقدم

zxffhh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1570من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



656كود المقرر : 

sdfsgdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتقال الحراره - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتقال الحراره - متقدم

sdfsgds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1571من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



657كود المقرر : 

dsfggejkhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكانیكا الموائعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكانیكا الموائع

dsfggejkh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1572من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



658كود المقرر : 

sertjklrjiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھیدرولیكا - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھیدرولیكا - متقدم

sertjklrji : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1573من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



659كود المقرر : 

smfdkjkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أجھزة قیاس و تحكموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أجھزة قیاس و تحكم

smfdkjk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1574من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



661كود المقرر : 

erwerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة الخرائط المساحیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة الخرائط المساحیة

erwer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1575من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



662كود المقرر : 

erkweorوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة اآلالت متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة اآلالت متقدم

erkweor : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1576من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



663كود المقرر : 

msdfkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم آالت زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم آالت زراعیة - متقدم

msdfklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1577من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



664كود المقرر : 

sjgklrkjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة األراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة األراضى

sjgklrkjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1578من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



665كود المقرر : 

fdgmmkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة الرى والصرفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة الرى والصرف

fdgmmklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1579من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



666كود المقرر : 

seriopilklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة إنشاءات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة إنشاءات - متقدم

seriopilkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1580من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



667كود المقرر : 

mlkfjlkjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة كھربائیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة كھربائیة - متقدم

mlkfjlkjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1581من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



668كود المقرر : 

rkltertoiopوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة - متقدم

rkltertoiop : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1582من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



669كود المقرر : 

dfgmlker jklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة مصانع أغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة مصانع أغذیة - متقدم

dfgmlker jkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1583من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



670كود المقرر : 

E Aوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وقود و زیوتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وقود و زیوت

E A : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1584من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



671كود المقرر : 

A Eوصف المقرر باإلنجلیزیة  : محركات احتراق داخلىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     محركات احتراق داخلى

A E : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1585من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



672كود المقرر : 

A L Eوصف المقرر باإلنجلیزیة  : قوى زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     قوى زراعیة - متقدم

A L E : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1586من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



673كود المقرر : 

E L Aوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جرارات زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جرارات زراعیة - متقدم

E L A : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1587من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



674كود المقرر : 

E L AFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت زراعیة - متقدم

E L AFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1588من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



675كود المقرر : 

ertrklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت مقاومة آفات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت مقاومة آفات - متقدم

ertrkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1589من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



676كود المقرر : 

werwerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت مزارع إنتاج حیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت مزارع إنتاج حیوانى

werwer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1590من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



677كود المقرر : 

Kakikaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت مزارع إنتاج دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت مزارع إنتاج دواجن

Kakika : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1591من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



678كود المقرر : 

qwqwqwوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت رى وصرفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت رى وصرف

qwqwqw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1592من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



679كود المقرر : 

wdfglklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صیانة و إصالح شبكات الرىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صیانة و إصالح شبكات الرى

wdfglkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1593من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



680كود المقرر : 

ertertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت حفر و تطھیر القنوات المائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت حفر و تطھیر القنوات المائیة

ertert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1594من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



681كود المقرر : 

werlewrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت و معدات تسویة األراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت و معدات تسویة األراضى

werlewr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1595من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



682كود المقرر : 

ndfmgnjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكنة محاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكنة محاصیل

ndfmgnjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1596من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



683كود المقرر : 

asfwerfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكنة بساتینوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكنة بساتین

asfwerf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1597من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



684كود المقرر : 

sdfklertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبانى زراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبانى زراعیة

sdfklert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1598من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



685كود المقرر : 

A L EFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل و حساب األجھاداتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل و حساب األجھادات

A L EFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1599من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



686كود المقرر : 

werweriopوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة الخرسانات و منشآت معدنیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة الخرسانات و منشآت معدنیة

werweriop : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1600من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



687كود المقرر : 

erwerkljklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مساحة جویة و خرائط - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مساحة جویة و خرائط - متقدم

erwerkljkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1601من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



688كود المقرر : 

werkwlerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ریاضة تطبیقیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ریاضة تطبیقیة - متقدم

werkwler : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1602من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



689كود المقرر : 

sfm jkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الجبر الخطىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الجبر الخطى

sfm jklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1603من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



690كود المقرر : 

m jkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التفاضل و التكامل - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التفاضل و التكامل - متقدم

m jklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1604من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



691كود المقرر : 

Functionsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة الدوال - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة الدوال - متقدم

Functions : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1605من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



692كود المقرر : 

Eglfkgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المعادالت التفاضلیة و التكاملیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المعادالت التفاضلیة و التكاملیة - متقدم

Eglfkg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1606من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



693كود المقرر : 

Analysis Engوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الھندسة التحلیلیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الھندسة التحلیلیة - متقدم

Analysis Eng : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1607من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



694كود المقرر : 

srtertjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحوث العملیات فى الزراعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحوث العملیات فى الزراعة

srtertjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1608من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



695كود المقرر : 

werwerlklkdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطاقة الشمسیة و استخداماتھا فى الزراعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطاقة الشمسیة و استخداماتھا فى الزراعة

werwerlklkdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1609من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



696كود المقرر : 

Eng Drawingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رسم ھندسي - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رسم ھندسي - متقدم

Eng Drawing : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1610من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1611من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



698كود المقرر : 

Agri Engوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة زراعیة (آالت)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة زراعیة (آالت)

Agri Eng : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1612من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



699كود المقرر : 

Agri Eng Arوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة زراعیة (مساحة)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة زراعیة (مساحة)

Agri Eng Ar : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1613من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



660كود المقرر : 

Areaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مساحة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

100ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مساحة - متقدم

Area : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1614من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة المیكنة الزراعیة/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 1615من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1616من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1617من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1618من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



654كود المقرر : 

adfdhdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : خواص و اختبار الموادوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خواص و اختبار المواد

adfdhdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1619من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



655كود المقرر : 

zxffhhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دینامیكا حراریھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دینامیكا حراریھ - متقدم

zxffhh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1620من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



656كود المقرر : 

sdfsgdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتقال الحراره - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتقال الحراره - متقدم

sdfsgds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1621من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



657كود المقرر : 

dsfggejkhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكانیكا الموائعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكانیكا الموائع

dsfggejkh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1622من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



658كود المقرر : 

sertjklrjiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھیدرولیكا - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھیدرولیكا - متقدم

sertjklrji : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1623من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



659كود المقرر : 

smfdkjkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أجھزة قیاس و تحكموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أجھزة قیاس و تحكم

smfdkjk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1624من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



660كود المقرر : 

Areaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مساحة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مساحة - متقدم

Area : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1625من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



661كود المقرر : 

erwerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة الخرائط المساحیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب وال تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة الخرائط المساحیة

erwer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1626من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



662كود المقرر : 

erkweorوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة اآلالت متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة اآلالت متقدم

erkweor : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1627من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



663كود المقرر : 

msdfkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم آالت زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم آالت زراعیة - متقدم

msdfklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1628من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



664كود المقرر : 

sjgklrkjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة األراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب وال تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة األراضى

sjgklrkjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1629من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



665كود المقرر : 

fdgmmkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة الرى والصرفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة الرى والصرف

fdgmmklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1630من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



666كود المقرر : 

seriopilklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة إنشاءات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة إنشاءات - متقدم

seriopilkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1631من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



667كود المقرر : 

mlkfjlkjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة كھربائیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة كھربائیة - متقدم

mlkfjlkjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1632من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



668كود المقرر : 

rkltertoiopوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة - متقدم

rkltertoiop : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1633من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



669كود المقرر : 

dfgmlker jklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة مصانع أغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة مصانع أغذیة - متقدم

dfgmlker jkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1634من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



670كود المقرر : 

E Aوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وقود و زیوتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وقود و زیوت

E A : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1635من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



671كود المقرر : 

A Eوصف المقرر باإلنجلیزیة  : محركات احتراق داخلىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     محركات احتراق داخلى

A E : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1636من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



672كود المقرر : 

A L Eوصف المقرر باإلنجلیزیة  : قوى زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     قوى زراعیة - متقدم

A L E : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1637من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



673كود المقرر : 

E L Aوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جرارات زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جرارات زراعیة - متقدم

E L A : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1638من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



674كود المقرر : 

E L AFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت زراعیة - متقدم

E L AFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1639من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



675كود المقرر : 

ertrklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت مقاومة آفات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت مقاومة آفات - متقدم

ertrkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1640من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



676كود المقرر : 

werwerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت مزارع إنتاج حیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت مزارع إنتاج حیوانى

werwer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1641من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



677كود المقرر : 

Kakikaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت مزارع إنتاج دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت مزارع إنتاج دواجن

Kakika : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1642من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



678كود المقرر : 

qwqwqwوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت رى وصرفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت رى وصرف

qwqwqw : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1643من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



679كود المقرر : 

wdfglklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صیانة و إصالح شبكات الرىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صیانة و إصالح شبكات الرى

wdfglkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1644من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



680كود المقرر : 

ertertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت حفر و تطھیر القنوات المائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت حفر و تطھیر القنوات المائیة

ertert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1645من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



681كود المقرر : 

werlewrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آالت و معدات تسویة األراضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آالت و معدات تسویة األراضى

werlewr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1646من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



682كود المقرر : 

ndfmgnjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكنة محاصیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكنة محاصیل

ndfmgnjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1647من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



683كود المقرر : 

asfwerfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكنة بساتینوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكنة بساتین

asfwerf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1648من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



684كود المقرر : 

sdfklertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبانى زراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبانى زراعیة

sdfklert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1649من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



685كود المقرر : 

A L EFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل و حساب األجھاداتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل و حساب األجھادات

A L EFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1650من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



686كود المقرر : 

werweriopوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة الخرسانات و منشآت معدنیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة الخرسانات و منشآت معدنیة

werweriop : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1651من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



687كود المقرر : 

erwerkljklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مساحة جویة و خرائط - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مساحة جویة و خرائط - متقدم

erwerkljkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1652من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



688كود المقرر : 

werkwlerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ریاضة تطبیقیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ریاضة تطبیقیة - متقدم

werkwler : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1653من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



689كود المقرر : 

sfm jkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الجبر الخطىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الجبر الخطى

sfm jklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1654من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



690كود المقرر : 

m jkljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التفاضل و التكامل - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التفاضل و التكامل - متقدم

m jklj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1655من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



691كود المقرر : 

Functionsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة الدوال - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة الدوال - متقدم

Functions : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1656من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



692كود المقرر : 

Eglfkgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المعادالت التفاضلیة و التكاملیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المعادالت التفاضلیة و التكاملیة - متقدم

Eglfkg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1657من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



693كود المقرر : 

Analysis Engوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الھندسة التحلیلیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الھندسة التحلیلیة - متقدم

Analysis Eng : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1658من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



694كود المقرر : 

srtertjklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحوث العملیات فى الزراعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحوث العملیات فى الزراعة

srtertjkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1659من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



695كود المقرر : 

werwerlklkdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطاقة الشمسیة و استخداماتھا فى الزراعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطاقة الشمسیة و استخداماتھا فى الزراعة

werwerlklkdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1660من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



696كود المقرر : 

Eng Drawingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رسم ھندسي - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رسم ھندسي - متقدم

Eng Drawing : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1661من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011
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كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



235كود المقرر : 

SFVVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق إعداد و كتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق إعداد و كتابة البحث العلمى

SFVVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



698كود المقرر : 

Agri Engوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة زراعیة (آالت)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة زراعیة (آالت)

Agri Eng : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



699كود المقرر : 

Agri Eng Arوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة زراعیة (مساحة)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة زراعیة (مساحة)

Agri Eng Ar : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-الوراثة

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى الوراثة/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 
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تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 
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طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر
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ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

463كود المقرر : 

SDFNGMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إحصاء وراثىوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 1668من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إحصاء وراثى

SDFNGM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1669من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

464كود المقرر : 

CCVHVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة تكوینیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة تكوینیھ

CCVHV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1670من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

465كود المقرر : 

FSDGJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة الصفات الكمیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة الصفات الكمیھ

FSDGJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 1671من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

466كود المقرر : 

DFMGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة االنسانوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 1672من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة االنسان

DFMG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1673من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

467كود المقرر : 

sdmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة اشعاعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة اشعاعیة

sdm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1674من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

468كود المقرر : 

dfg mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة فسیولوجیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة فسیولوجیھ

بیانات المقرر

صفحة 1675من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



dfg m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1676من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



469كود المقرر : 

jvfjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنیك وراثىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 5.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنیك وراثى

jvfj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1677من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

470كود المقرر : 

ghfghnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة الكائنات الدقیقھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة الكائنات الدقیقھ

ghfghn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1678من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

صفحة 1679من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



471كود المقرر : 

gfh kfkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم الخلیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم الخلیھ - متقدم

gfh kfk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1680من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



472كود المقرر : 

sfgmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة كیموحیویھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة كیموحیویھ

sfgm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1681من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

473كود المقرر : 

dfc gmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة عشائر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة عشائر - متقدم

dfc gm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1682من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

474كود المقرر : 

dfgn kوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الوراثة و المجتمعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الوراثة و المجتمع

dfgn k : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 1683من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

475كود المقرر : 

sdafوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 1684من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة - متقدم

sdaf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1685من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

476كود المقرر : 

sdfmsgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة سیتولوجیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة سیتولوجیھ

sdfmsg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1686من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

477كود المقرر : 

dfsgmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة ایكولوجیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة ایكولوجیھ

بیانات المقرر

صفحة 1687من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



dfsgm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

القسم العلمى التابع لھ : 478كود المقرر : 

بیانات المقرر

صفحة 1688من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



dfgermlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة جزئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة جزئیة

dfgerml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1689من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

479كود المقرر : 

dgh mnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة سیتوبالزمیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة سیتوبالزمیھ

dgh mn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1690من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

480كود المقرر : 

dfghnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة وراثیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة وراثیھ

dfghnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 1691من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

481كود المقرر : 

dfh kfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات التطور و النشوءوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر
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العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات التطور و النشوء

dfh kf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 
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كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 
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طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

483كود المقرر : 

sdf msdklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة

sdf msdkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 1695من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة
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نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 
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1كود المقرر : 

eaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : لغة إنجلیزیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     لغة إنجلیزیة

ea : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 
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2كود المقرر : 

YUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حاسب آليوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حاسب آلي

YU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة الوراثة/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

بیانات المقرر
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3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 
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نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 
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الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 1701من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

463كود المقرر : 

SDFNGMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إحصاء وراثىوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 1702من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إحصاء وراثى

SDFNGM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1703من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

464كود المقرر : 

CCVHVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة تكوینیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة تكوینیھ

CCVHV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1704من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

465كود المقرر : 

FSDGJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة الصفات الكمیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة الصفات الكمیھ

FSDGJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 1705من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

466كود المقرر : 

DFMGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة االنسانوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 1706من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة االنسان

DFMG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1707من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

467كود المقرر : 

sdmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة اشعاعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة اشعاعیة

sdm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1708من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

468كود المقرر : 

dfg mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة فسیولوجیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة فسیولوجیھ

بیانات المقرر

صفحة 1709من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



dfg m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1710من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



469كود المقرر : 

jvfjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنیك وراثىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 5.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنیك وراثى

jvfj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1711من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

470كود المقرر : 

ghfghnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة الكائنات الدقیقھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة الكائنات الدقیقھ

ghfghn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1712من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

471كود المقرر : 

gfh kfkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم الخلیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم الخلیھ - متقدم

بیانات المقرر

صفحة 1713من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



gfh kfk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر

صفحة 1714من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



472كود المقرر : 

sfgmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة كیموحیویھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة كیموحیویھ

sfgm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1715من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

473كود المقرر : 

dfc gmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة عشائر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة عشائر - متقدم

dfc gm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1716من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

474كود المقرر : 

dfgn kوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الوراثة و المجتمعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الوراثة و المجتمع

dfgn k : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 1717من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

475كود المقرر : 

sdafوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 1718من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة - متقدم

sdaf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1719من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

476كود المقرر : 

sdfmsgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة سیتولوجیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة سیتولوجیھ

sdfmsg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1720من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

477كود المقرر : 

dfsgmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة ایكولوجیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة ایكولوجیھ

بیانات المقرر

صفحة 1721من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



dfsgm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

القسم العلمى التابع لھ : 478كود المقرر : 

بیانات المقرر

صفحة 1722من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



dfgermlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة جزئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة جزئیة

dfgerml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1723من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

479كود المقرر : 

dgh mnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة سیتوبالزمیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة سیتوبالزمیھ

dgh mn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1724من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

480كود المقرر : 

dfghnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة وراثیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة وراثیھ

dfghnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 1725من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

481كود المقرر : 

dfh kfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات التطور و النشوءوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 1726من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات التطور و النشوء

dfh kf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1727من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1728من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

483كود المقرر : 

sdf msdklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة

sdf msdkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 1729من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى الوراثة/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 1730من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1731من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1732من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1733من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



463كود المقرر : 

SDFNGMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إحصاء وراثىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إحصاء وراثى

SDFNGM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1734من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



464كود المقرر : 

CCVHVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة تكوینیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة تكوینیھ

CCVHV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1735من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



465كود المقرر : 

FSDGJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة الصفات الكمیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة الصفات الكمیھ

FSDGJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1736من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



466كود المقرر : 

DFMGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة االنسانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة االنسان

DFMG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1737من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



467كود المقرر : 

sdmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة اشعاعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة اشعاعیة

sdm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1738من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



468كود المقرر : 

dfg mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة فسیولوجیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة فسیولوجیھ

dfg m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1739من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



469كود المقرر : 

jvfjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنیك وراثىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 5.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنیك وراثى

jvfj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1740من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



470كود المقرر : 

ghfghnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة الكائنات الدقیقھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة الكائنات الدقیقھ

ghfghn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1741من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



471كود المقرر : 

gfh kfkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم الخلیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم الخلیھ - متقدم

gfh kfk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1742من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



472كود المقرر : 

sfgmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة كیموحیویھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة كیموحیویھ

sfgm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1743من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



473كود المقرر : 

dfc gmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة عشائر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة عشائر - متقدم

dfc gm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1744من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



474كود المقرر : 

dfgn kوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الوراثة و المجتمعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الوراثة و المجتمع

dfgn k : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1745من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



475كود المقرر : 

sdafوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة - متقدم

sdaf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1746من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



476كود المقرر : 

sdfmsgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة سیتولوجیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة سیتولوجیھ

sdfmsg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1747من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



477كود المقرر : 

dfsgmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة ایكولوجیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة ایكولوجیھ

dfsgm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1748من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



478كود المقرر : 

dfgermlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة جزئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة جزئیة

dfgerml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1749من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



479كود المقرر : 

dgh mnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة سیتوبالزمیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة سیتوبالزمیھ

dgh mn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1750من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



480كود المقرر : 

dfghnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة وراثیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة وراثیھ

dfghnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1751من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



481كود المقرر : 

dfh kfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات التطور و النشوءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات التطور و النشوء

dfh kf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1752من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1753من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



483كود المقرر : 

sdf msdklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة

sdf msdkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1754من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة الوراثة/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1755من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1756من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1757من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



463كود المقرر : 

SDFNGMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إحصاء وراثىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إحصاء وراثى

SDFNGM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1758من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



464كود المقرر : 

CCVHVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة تكوینیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة تكوینیھ

CCVHV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1759من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



465كود المقرر : 

FSDGJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة الصفات الكمیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة الصفات الكمیھ

FSDGJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1760من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



466كود المقرر : 

DFMGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة االنسانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة االنسان

DFMG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1761من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



467كود المقرر : 

sdmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة اشعاعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة اشعاعیة

sdm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1762من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



468كود المقرر : 

dfg mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة فسیولوجیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة فسیولوجیھ

dfg m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1763من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



469كود المقرر : 

jvfjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنیك وراثىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 5.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنیك وراثى

jvfj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1764من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



470كود المقرر : 

ghfghnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة الكائنات الدقیقھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة الكائنات الدقیقھ

ghfghn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1765من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



471كود المقرر : 

gfh kfkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم الخلیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم الخلیھ - متقدم

gfh kfk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1766من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



472كود المقرر : 

sfgmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة كیموحیویھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة كیموحیویھ

sfgm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1767من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



473كود المقرر : 

dfc gmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة عشائر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة عشائر - متقدم

dfc gm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1768من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



474كود المقرر : 

dfgn kوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الوراثة و المجتمعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الوراثة و المجتمع

dfgn k : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1769من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



475كود المقرر : 

sdafوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة - متقدم

sdaf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1770من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



476كود المقرر : 

sdfmsgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة سیتولوجیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة سیتولوجیھ

sdfmsg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1771من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



477كود المقرر : 

dfsgmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة ایكولوجیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة ایكولوجیھ

dfsgm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1772من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



478كود المقرر : 

dfgermlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة جزئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة جزئیة

dfgerml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1773من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



479كود المقرر : 

dgh mnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة سیتوبالزمیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة سیتوبالزمیھ

dgh mn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1774من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



480كود المقرر : 

dfghnmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة وراثیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة وراثیھ

dfghnm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1775من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



481كود المقرر : 

dfh kfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات التطور و النشوءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات التطور و النشوء

dfh kf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1776من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1777من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



483كود المقرر : 

sdf msdklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة

sdf msdkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1778من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-االرشاد الزراعى

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى االرشاد الزراعى/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

صفحة 1779من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1780من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1781من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1782من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



120كود المقرر : 

NBNGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إرشاد زراعى تعاونىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إرشاد زراعى تعاونى

NBNG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1783من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



121كود المقرر : 

ASLDSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تخطیط البرامج االرشادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تخطیط البرامج االرشادیة

ASLDS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1784من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



122كود المقرر : 

AEDSLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تعلیم الكباروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تعلیم الكبار

AEDSL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1785من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



123كود المقرر : 

VBFGLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم البرامج االرشادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم البرامج االرشادیة

VBFGL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1786من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



124كود المقرر : 

MANGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تنظیم و ادارة اجھزة االرشاد الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تنظیم و ادارة اجھزة االرشاد الزراعى

MANG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1787من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



125كود المقرر : 

NEWSAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصحافة الزراعیة و تحریر النشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصحافة الزراعیة و تحریر النشرات

NEWSA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1788من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



126كود المقرر : 

AEDFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطرق االرشادیة التعلیمیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطرق االرشادیة التعلیمیة - متقدم

AEDFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1789من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



127كود المقرر : 

ASDLLLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عملیة التغیر التكنولوجى فى مجال الزراعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عملیة التغیر التكنولوجى فى مجال الزراعة

ASDLLL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1790من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



128كود المقرر : 

LGKDKKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : القدرات البشریة فى التعلیموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     القدرات البشریة فى التعلیم

LGKDKK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1791من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



129كود المقرر : 

ZLSKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات التعلیم فى االرشاد الزراعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات التعلیم فى االرشاد الزراعى - متقدم

ZLSKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1792من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



130كود المقرر : 

SLFKMFKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات المعاصرة فى االرشاد الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات المعاصرة فى االرشاد الزراعى

SLFKMFK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1793من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



131كود المقرر : 

LDFKDFMDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى التعلیم االرشادىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى التعلیم االرشادى

LDFKDFMD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1794من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



132كود المقرر : 

LKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مشكالت االرشاد الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مشكالت االرشاد الزراعى

LKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1795من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



133كود المقرر : 

AEFRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البرامج االرشادیة للمشروعات الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البرامج االرشادیة للمشروعات الزراعیة

AEFR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1796من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



134كود المقرر : 

SDLKFMFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ارشاد زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ارشاد زراعى

SDLKFMF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1797من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1798من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



132كود المقرر : 

LKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مشكالت االرشاد الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مشكالت االرشاد الزراعى

LKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1799من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



1كود المقرر : 

eaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : لغة إنجلیزیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     لغة إنجلیزیة

ea : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1800من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



2كود المقرر : 

YUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حاسب آليوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حاسب آلي

YU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 3.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1801من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



111كود المقرر : 

SDKFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المشكالت االجتماعیة الریفیة و السیایة العامةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشكالت االجتماعیة الریفیة و السیایة العامة

SDKFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1802من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



106كود المقرر : 

DMFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تنمیة المجتمع و تنظیمھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تنمیة المجتمع و تنظیمھ - متقدم

DMF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1803من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



60كود المقرر : 

wqوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االحصاء االقتصادى التطبیقىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االحصاء االقتصادى التطبیقى

wq : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة ارشاد زراعى/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

صفحة 1804من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1805من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



789كود المقرر : 

Special Studiesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصھ

Special Studies : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1806من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1807من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



1003كود المقرر : 

qوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إرشاد زراعي تعاونيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إرشاد زراعي تعاوني

q : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1808من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



121كود المقرر : 

ASLDSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تخطیط البرامج االرشادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تخطیط البرامج االرشادیة

ASLDS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1809من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



122كود المقرر : 

AEDSLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تعلیم الكباروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تعلیم الكبار

AEDSL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1810من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



123كود المقرر : 

VBFGLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم البرامج االرشادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم البرامج االرشادیة

VBFGL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1811من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



124كود المقرر : 

MANGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تنظیم و ادارة اجھزة االرشاد الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تنظیم و ادارة اجھزة االرشاد الزراعى

MANG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1812من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



125كود المقرر : 

NEWSAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصحافة الزراعیة و تحریر النشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصحافة الزراعیة و تحریر النشرات

NEWSA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1813من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



126كود المقرر : 

AEDFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطرق االرشادیة التعلیمیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطرق االرشادیة التعلیمیة - متقدم

AEDFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1814من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



127كود المقرر : 

ASDLLLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عملیة التغیر التكنولوجى فى مجال الزراعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عملیة التغیر التكنولوجى فى مجال الزراعة

ASDLLL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1815من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



128كود المقرر : 

LGKDKKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : القدرات البشریة فى التعلیموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     القدرات البشریة فى التعلیم

LGKDKK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1816من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



129كود المقرر : 

ZLSKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات التعلیم فى االرشاد الزراعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات التعلیم فى االرشاد الزراعى - متقدم

ZLSKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1817من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



130كود المقرر : 

SLFKMFKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات المعاصرة فى االرشاد الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات المعاصرة فى االرشاد الزراعى

SLFKMFK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1818من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



131كود المقرر : 

LDFKDFMDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى التعلیم االرشادىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى التعلیم االرشادى

LDFKDFMD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1819من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



132كود المقرر : 

LKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مشكالت االرشاد الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مشكالت االرشاد الزراعى

LKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1820من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



133كود المقرر : 

AEFRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البرامج االرشادیة للمشروعات الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البرامج االرشادیة للمشروعات الزراعیة

AEFR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1821من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



134كود المقرر : 

SDLKFMFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ارشاد زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ارشاد زراعى

SDLKFMF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1822من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



235كود المقرر : 

SFVVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق إعداد و كتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق إعداد و كتابة البحث العلمى

SFVVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1823من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



114كود المقرر : 

ELAFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات السكانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات السكان

ELAFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1824من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



102كود المقرر : 

WKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التركیب الطبقى االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب الطبقى االجتماعى

WKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى االرشاد الزراعى/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 1825من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1826من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1827من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1828من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



120كود المقرر : 

NBNGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إرشاد زراعى تعاونىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إرشاد زراعى تعاونى

NBNG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1829من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



121كود المقرر : 

ASLDSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تخطیط البرامج االرشادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تخطیط البرامج االرشادیة

ASLDS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1830من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



122كود المقرر : 

AEDSLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تعلیم الكباروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تعلیم الكبار

AEDSL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1831من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



123كود المقرر : 

VBFGLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم البرامج االرشادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم البرامج االرشادیة

VBFGL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1832من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



124كود المقرر : 

MANGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تنظیم و ادارة اجھزة االرشاد الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تنظیم و ادارة اجھزة االرشاد الزراعى

MANG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1833من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



125كود المقرر : 

NEWSAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصحافة الزراعیة و تحریر النشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصحافة الزراعیة و تحریر النشرات

NEWSA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1834من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



126كود المقرر : 

AEDFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطرق االرشادیة التعلیمیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطرق االرشادیة التعلیمیة - متقدم

AEDFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1835من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



127كود المقرر : 

ASDLLLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عملیة التغیر التكنولوجى فى مجال الزراعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عملیة التغیر التكنولوجى فى مجال الزراعة

ASDLLL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1836من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



128كود المقرر : 

LGKDKKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : القدرات البشریة فى التعلیموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     القدرات البشریة فى التعلیم

LGKDKK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1837من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



129كود المقرر : 

ZLSKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات التعلیم فى االرشاد الزراعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات التعلیم فى االرشاد الزراعى - متقدم

ZLSKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1838من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



130كود المقرر : 

SLFKMFKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات المعاصرة فى االرشاد الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات المعاصرة فى االرشاد الزراعى

SLFKMFK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1839من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



131كود المقرر : 

LDFKDFMDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى التعلیم االرشادىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى التعلیم االرشادى

LDFKDFMD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1840من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



132كود المقرر : 

LKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مشكالت االرشاد الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مشكالت االرشاد الزراعى

LKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1841من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



133كود المقرر : 

AEFRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البرامج االرشادیة للمشروعات الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البرامج االرشادیة للمشروعات الزراعیة

AEFR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1842من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



134كود المقرر : 

SDLKFMFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ارشاد زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ارشاد زراعى

SDLKFMF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1843من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة ارشاد زراعى/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 1844من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1845من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



789كود المقرر : 

Special Studiesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصھ

Special Studies : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1846من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1847من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



1003كود المقرر : 

qوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إرشاد زراعي تعاونيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إرشاد زراعي تعاوني

q : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1848من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



121كود المقرر : 

ASLDSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تخطیط البرامج االرشادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تخطیط البرامج االرشادیة

ASLDS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1849من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



122كود المقرر : 

AEDSLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تعلیم الكباروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تعلیم الكبار

AEDSL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1850من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



123كود المقرر : 

VBFGLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم البرامج االرشادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم البرامج االرشادیة

VBFGL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1851من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



124كود المقرر : 

MANGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تنظیم و ادارة اجھزة االرشاد الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تنظیم و ادارة اجھزة االرشاد الزراعى

MANG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1852من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



125كود المقرر : 

NEWSAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصحافة الزراعیة و تحریر النشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصحافة الزراعیة و تحریر النشرات

NEWSA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1853من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



126كود المقرر : 

AEDFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطرق االرشادیة التعلیمیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطرق االرشادیة التعلیمیة - متقدم

AEDFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1854من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



127كود المقرر : 

ASDLLLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عملیة التغیر التكنولوجى فى مجال الزراعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عملیة التغیر التكنولوجى فى مجال الزراعة

ASDLLL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1855من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



128كود المقرر : 

LGKDKKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : القدرات البشریة فى التعلیموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     القدرات البشریة فى التعلیم

LGKDKK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1856من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



129كود المقرر : 

ZLSKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات التعلیم فى االرشاد الزراعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات التعلیم فى االرشاد الزراعى - متقدم

ZLSKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1857من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



130كود المقرر : 

SLFKMFKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات المعاصرة فى االرشاد الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات المعاصرة فى االرشاد الزراعى

SLFKMFK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1858من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



131كود المقرر : 

LDFKDFMDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث فى التعلیم االرشادىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث فى التعلیم االرشادى

LDFKDFMD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1859من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



132كود المقرر : 

LKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مشكالت االرشاد الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مشكالت االرشاد الزراعى

LKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1860من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



133كود المقرر : 

AEFRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البرامج االرشادیة للمشروعات الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البرامج االرشادیة للمشروعات الزراعیة

AEFR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1861من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



134كود المقرر : 

SDLKFMFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ارشاد زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ارشاد زراعى

SDLKFMF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1862من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



235كود المقرر : 

SFVVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق إعداد و كتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق إعداد و كتابة البحث العلمى

SFVVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1863من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-مجتمع ریفى

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى المجتمع الریفى/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1864من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1865من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 1866من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

101كود المقرر : 

ASKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التباین االجتماعى للمجتمع الریفىوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 1867من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التباین االجتماعى للمجتمع الریفى

ASK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1868من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

102كود المقرر : 

WKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التركیب الطبقى االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب الطبقى االجتماعى

WKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1869من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

103كود المقرر : 

FAMILوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االسرة الریفیة و تنظیمھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االسرة الریفیة و تنظیمھا

FAMIL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 1870من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

104كود المقرر : 

HISTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تاریخ الفكر االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 1871من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تاریخ الفكر االجتماعى

HIST : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1872من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

105كود المقرر : 

ASMKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التخطیط االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التخطیط االجتماعى

ASMK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1873من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

106كود المقرر : 

DMFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تنمیة المجتمع و تنظیمھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تنمیة المجتمع و تنظیمھ - متقدم

DMF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 1874من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

107كود المقرر : 

METHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث االجتماعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 1875من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث االجتماعیة

METH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1876من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

108كود المقرر : 

HUMANوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم االنسان الحضارىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم االنسان الحضارى

HUMAN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1877من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

109كود المقرر : 

LEADوصف المقرر باإلنجلیزیة  : قیاده ریفیھ متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     قیاده ریفیھ متقدم

LEAD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 1878من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

110كود المقرر : 

FMFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم النفس االجتماعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 1879من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم النفس االجتماعى - متقدم

FMFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1880من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

111كود المقرر : 

SDKFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المشكالت االجتماعیة الریفیة و السیایة العامةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشكالت االجتماعیة الریفیة و السیایة العامة

SDKFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1881من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

112كود المقرر : 

DDFKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظریات االجتماعیة المعاصرهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظریات االجتماعیة المعاصره

بیانات المقرر

صفحة 1882من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



DDFKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

القسم العلمى التابع لھ : 113كود المقرر : 

بیانات المقرر

صفحة 1883من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ZMSKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات التغیر االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات التغیر االجتماعى

ZMSK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1884من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

114كود المقرر : 

ELAFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات السكانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات السكان

ELAFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1885من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

115كود المقرر : 

SSDFRGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : منظمات اجتماعیة ریفیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     منظمات اجتماعیة ریفیھ

SSDFRG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

بیانات المقرر

صفحة 1886من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

116كود المقرر : 

CFRLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االرشاد االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

القسم العلمى التابع لھ : 

بیانات المقرر

صفحة 1887من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االرشاد االجتماعى

CFRL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1888من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

117كود المقرر : 

ALEFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البیئة االجتماعیة الریفیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البیئة االجتماعیة الریفیھ

ALEFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1889من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

118كود المقرر : 

التحلیل البیئى و الربحیة االجتماعیة وصف المقرر بالعربیة  : 
للمشروعات الزراعیة

CVMLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل البیئى و الربحیة االجتماعیة للمشروعات الزراعیة

بیانات المقرر
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CVML : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

üمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر
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119كود المقرر : 

XCMSLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اجتماع و مجتمع ریفىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اجتماع و مجتمع ریفى

XCMSL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 
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تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 
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طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)
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1كود المقرر : 

eaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : لغة إنجلیزیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     لغة إنجلیزیة

ea : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 
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2كود المقرر : 

YUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حاسب آليوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حاسب آلي

YU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة المجتمع الریفى/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول
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3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 
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5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1898من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1899من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



101كود المقرر : 

ASKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التباین االجتماعى للمجتمع الریفىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التباین االجتماعى للمجتمع الریفى

ASK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1900من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



102كود المقرر : 

WKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التركیب الطبقى االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب الطبقى االجتماعى

WKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1901من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



103كود المقرر : 

FAMILوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االسرة الریفیة و تنظیمھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االسرة الریفیة و تنظیمھا

FAMIL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1902من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



104كود المقرر : 

HISTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تاریخ الفكر االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تاریخ الفكر االجتماعى

HIST : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1903من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



105كود المقرر : 

ASMKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التخطیط االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التخطیط االجتماعى

ASMK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1904من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



106كود المقرر : 

DMFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تنمیة المجتمع و تنظیمھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تنمیة المجتمع و تنظیمھ - متقدم

DMF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1905من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



107كود المقرر : 

METHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث االجتماعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث االجتماعیة

METH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1906من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



108كود المقرر : 

HUMANوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم االنسان الحضارىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم االنسان الحضارى

HUMAN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1907من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



109كود المقرر : 

LEADوصف المقرر باإلنجلیزیة  : قیاده ریفیھ متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     قیاده ریفیھ متقدم

LEAD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1908من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



110كود المقرر : 

FMFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم النفس االجتماعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم النفس االجتماعى - متقدم

FMFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1909من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



111كود المقرر : 

SDKFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المشكالت االجتماعیة الریفیة و السیایة العامةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشكالت االجتماعیة الریفیة و السیایة العامة

SDKFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1910من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



112كود المقرر : 

DDFKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظریات االجتماعیة المعاصرهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظریات االجتماعیة المعاصره

DDFKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1911من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



113كود المقرر : 

ZMSKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات التغیر االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات التغیر االجتماعى

ZMSK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1912من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



114كود المقرر : 

ELAFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات السكانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات السكان

ELAFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1913من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



115كود المقرر : 

SSDFRGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : منظمات اجتماعیة ریفیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     منظمات اجتماعیة ریفیھ

SSDFRG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1914من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



116كود المقرر : 

CFRLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االرشاد االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االرشاد االجتماعى

CFRL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1915من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



117كود المقرر : 

ALEFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البیئة االجتماعیة الریفیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البیئة االجتماعیة الریفیھ

ALEFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



118كود المقرر : 

التحلیل البیئى و الربحیة االجتماعیة وصف المقرر بالعربیة  : 
للمشروعات الزراعیة

CVMLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل البیئى و الربحیة االجتماعیة للمشروعات الزراعیة

CVML : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



119كود المقرر : 

XCMSLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اجتماع و مجتمع ریفىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اجتماع و مجتمع ریفى

XCMSL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



235كود المقرر : 

SFVVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق إعداد و كتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق إعداد و كتابة البحث العلمى

SFVVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى المجتمع الریفى/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني
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نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)
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كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1923من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



101كود المقرر : 

ASKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التباین االجتماعى للمجتمع الریفىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التباین االجتماعى للمجتمع الریفى

ASK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1924من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



102كود المقرر : 

WKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التركیب الطبقى االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب الطبقى االجتماعى

WKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1925من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



103كود المقرر : 

FAMILوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االسرة الریفیة و تنظیمھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االسرة الریفیة و تنظیمھا

FAMIL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1926من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



104كود المقرر : 

HISTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تاریخ الفكر االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تاریخ الفكر االجتماعى

HIST : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1927من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



105كود المقرر : 

ASMKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التخطیط االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التخطیط االجتماعى

ASMK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1928من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



106كود المقرر : 

DMFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تنمیة المجتمع و تنظیمھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تنمیة المجتمع و تنظیمھ - متقدم

DMF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1929من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



107كود المقرر : 

METHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث االجتماعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث االجتماعیة

METH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1930من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



108كود المقرر : 

HUMANوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم االنسان الحضارىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم االنسان الحضارى

HUMAN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



109كود المقرر : 

LEADوصف المقرر باإلنجلیزیة  : قیاده ریفیھ متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     قیاده ریفیھ متقدم

LEAD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



110كود المقرر : 

FMFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم النفس االجتماعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم النفس االجتماعى - متقدم

FMFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



111كود المقرر : 

SDKFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المشكالت االجتماعیة الریفیة و السیایة العامةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشكالت االجتماعیة الریفیة و السیایة العامة

SDKFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



112كود المقرر : 

DDFKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظریات االجتماعیة المعاصرهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظریات االجتماعیة المعاصره

DDFKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1935من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



113كود المقرر : 

ZMSKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات التغیر االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات التغیر االجتماعى

ZMSK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

بیانات المقرر
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



114كود المقرر : 

ELAFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات السكانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات السكان

ELAFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



115كود المقرر : 

SSDFRGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : منظمات اجتماعیة ریفیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     منظمات اجتماعیة ریفیھ

SSDFRG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 
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المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



116كود المقرر : 

CFRLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االرشاد االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االرشاد االجتماعى

CFRL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1940من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



117كود المقرر : 

ALEFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البیئة االجتماعیة الریفیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البیئة االجتماعیة الریفیھ

ALEFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1941من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



118كود المقرر : 

التحلیل البیئى و الربحیة االجتماعیة وصف المقرر بالعربیة  : 
للمشروعات الزراعیة

CVMLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل البیئى و الربحیة االجتماعیة للمشروعات الزراعیة

CVML : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1942من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



119كود المقرر : 

XCMSLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اجتماع و مجتمع ریفىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اجتماع و مجتمع ریفى

XCMSL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1943من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة المجتمع الریفى/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 1944من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1945من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1946من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1947من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



101كود المقرر : 

ASKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التباین االجتماعى للمجتمع الریفىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التباین االجتماعى للمجتمع الریفى

ASK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1948من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



102كود المقرر : 

WKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التركیب الطبقى االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب الطبقى االجتماعى

WKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1949من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



103كود المقرر : 

FAMILوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االسرة الریفیة و تنظیمھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االسرة الریفیة و تنظیمھا

FAMIL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1950من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



104كود المقرر : 

HISTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تاریخ الفكر االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تاریخ الفكر االجتماعى

HIST : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1951من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



105كود المقرر : 

ASMKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التخطیط االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التخطیط االجتماعى

ASMK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1952من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



106كود المقرر : 

DMFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تنمیة المجتمع و تنظیمھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تنمیة المجتمع و تنظیمھ - متقدم

DMF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1953من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



107كود المقرر : 

METHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق البحث االجتماعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق البحث االجتماعیة

METH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1954من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



108كود المقرر : 

HUMANوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم االنسان الحضارىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم االنسان الحضارى

HUMAN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1955من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



109كود المقرر : 

LEADوصف المقرر باإلنجلیزیة  : قیاده ریفیھ متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     قیاده ریفیھ متقدم

LEAD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1956من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



110كود المقرر : 

FMFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم النفس االجتماعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم النفس االجتماعى - متقدم

FMFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1957من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



111كود المقرر : 

SDKFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المشكالت االجتماعیة الریفیة و السیایة العامةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشكالت االجتماعیة الریفیة و السیایة العامة

SDKFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1958من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



112كود المقرر : 

DDFKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظریات االجتماعیة المعاصرهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظریات االجتماعیة المعاصره

DDFKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1959من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



113كود المقرر : 

ZMSKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات التغیر االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات التغیر االجتماعى

ZMSK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1960من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



114كود المقرر : 

ELAFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریات السكانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریات السكان

ELAFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1961من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



115كود المقرر : 

SSDFRGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : منظمات اجتماعیة ریفیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     منظمات اجتماعیة ریفیھ

SSDFRG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1962من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



116كود المقرر : 

CFRLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االرشاد االجتماعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االرشاد االجتماعى

CFRL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1963من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



117كود المقرر : 

ALEFEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البیئة االجتماعیة الریفیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البیئة االجتماعیة الریفیھ

ALEFE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1964من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



118كود المقرر : 

التحلیل البیئى و الربحیة االجتماعیة وصف المقرر بالعربیة  : 
للمشروعات الزراعیة

CVMLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل البیئى و الربحیة االجتماعیة للمشروعات الزراعیة

CVML : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1965من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



119كود المقرر : 

XCMSLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اجتماع و مجتمع ریفىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اجتماع و مجتمع ریفى

XCMSL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1966من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



235كود المقرر : 

SFVVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق إعداد و كتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق إعداد و كتابة البحث العلمى

SFVVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 1967من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-اقتصاد زراعى

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى االقتصاد الزراعى/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

صفحة 1968من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1969من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1970من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1971من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



45كود المقرر : 

qsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظریة االقتصادیة   (أ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظریة االقتصادیة   (أ)

qs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1972من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



46كود المقرر : 

qdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظریة االقتصادیة ( ب )وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظریة االقتصادیة ( ب )

qd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1973من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



47كود المقرر : 

qfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد میكرو متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد میكرو متقدم

qf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1974من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



48كود المقرر : 

qgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد مكرو متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد مكرو متقدم

qg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1975من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



49كود المقرر : 

qhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تاریخ الفكر االقتصادىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تاریخ الفكر االقتصادى

qh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1976من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



50كود المقرر : 

qjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التخطیط االقتصادىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التخطیط االقتصادى

qj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1977من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



51كود المقرر : 

qkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة التجارة الدولیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة التجارة الدولیة

qk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1978من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



52كود المقرر : 

qlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السیاسة االقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السیاسة االقتصادیة

ql : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1979من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



53كود المقرر : 

qzوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظم االقتصادیة المقارنةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظم االقتصادیة المقارنة

qz : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1980من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



54كود المقرر : 

qxوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االقتصاد القیاسىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االقتصاد القیاسى

qx : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1981من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



55كود المقرر : 

qcوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االقتصاد الریاضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االقتصاد الریاضى

qc : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1982من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



56كود المقرر : 

qvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تاریخ الفكر التعاونىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تاریخ الفكر التعاونى

qv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1983من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



57كود المقرر : 

qbوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المؤسسات التعاونیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المؤسسات التعاونیة

qb : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1984من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



58كود المقرر : 

qnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ادارة االعمال التعاونیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ادارة االعمال التعاونیة

qn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1985من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



59كود المقرر : 

qmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة االحتماالتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة االحتماالت

qm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1986من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



60كود المقرر : 

wqوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االحصاء االقتصادى التطبیقىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االحصاء االقتصادى التطبیقى

wq : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1987من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



61كود المقرر : 

jcوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة التمنطقوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة التمنطق

jc : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1988من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



63كود المقرر : 

axوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البرمجة الخطیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البرمجة الخطیة

ax : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1989من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



64كود المقرر : 

BEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة التوزیعات االحصائیة ونظریة العیناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة التوزیعات االحصائیة ونظریة العینات

BE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1990من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



65كود المقرر : 

GBFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تعاون زراعي متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تعاون زراعي متقدم

GBF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1991من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



66كود المقرر : 

JTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التشریعات والضرائب الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشریعات والضرائب الزراعیة

JT : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1992من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



67كود المقرر : 

DLIوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد التصنیع الغذائيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد التصنیع الغذائي

DLI : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1993من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



68كود المقرر : 

FEAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد وتسویق الزروع الفاكھیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد وتسویق الزروع الفاكھیة

FEA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1994من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



69كود المقرر : 

MVFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد االنتاج الحوانى والدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد االنتاج الحوانى والدواجن

MVF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1995من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



71كود المقرر : 

LHTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسویق زراعي متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسویق زراعي متقدم

LHT : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1996من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



72كود المقرر : 

MNBوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السیاسة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السیاسة الزراعیة

MNB : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1997من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



73كود المقرر : 

MKJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التمویل الزراعيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التمویل الزراعي

MKJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1998من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



74كود المقرر : 

PLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التنمیة الزراعیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التنمیة الزراعیھ

PLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 1999من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



76كود المقرر : 

ZAQوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل االدارة المزرعیة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل االدارة المزرعیة متقدم

ZAQ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2000من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



75كود المقرر : 

KYFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المشاكل االقتصادیة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشاكل االقتصادیة الزراعیة

KYF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2001من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



77كود المقرر : 

ZSGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التجارة الدولیة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التجارة الدولیة الزراعیة

ZSG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2002من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



78كود المقرر : 

JNPوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد استصالح وتنمیة األراضيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد استصالح وتنمیة األراضي

JNP : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2003من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



79كود المقرر : 

WMNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم المشروعات الزراعیة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم المشروعات الزراعیة متقدم

WMN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2004من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



80كود المقرر : 

BVCوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التسویق التعاوني الزراعيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التسویق التعاوني الزراعي

BVC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2005من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



81كود المقرر : 

NGEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد األراضي الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد األراضي الزراعیة

NGE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2006من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



82كود المقرر : 

YGVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد وتسویق الزروع الحقلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد وتسویق الزروع الحقلیة

YGV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2007من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



83كود المقرر : 

QADوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد وتسویق الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد وتسویق الخضر

QAD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2008من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



84كود المقرر : 

BVZوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل األسعار الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل األسعار الزراعیة

BVZ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2009من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



85كود المقرر : 

IKVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسویق وتصدیر الحاصالت البستانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسویق وتصدیر الحاصالت البستانیة

IKV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2010من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



86كود المقرر : 

LLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد الحاصالت البستانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد الحاصالت البستانیة

LLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2011من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



87كود المقرر : 

MMUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبادئ االقتصادوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبادئ االقتصاد

MMU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2012من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



88كود المقرر : 

VMLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسویق زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسویق زراعى

VML : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2013من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



89كود المقرر : 

XMNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصادیات انتاج و تصنیع األلبانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصادیات انتاج و تصنیع األلبان

XMN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2014من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



90كود المقرر : 

ELAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسویق االلیاف و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسویق االلیاف و منتجاتھا

ELA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2015من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



91كود المقرر : 

التحلیل االقتصادى للمشروعات الزراعیة و وصف المقرر بالعربیة  : 
التعاونیة

ALEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل االقتصادى للمشروعات الزراعیة و التعاونیة

ALE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2016من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



92كود المقرر : 

SSMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصادیات االنتاج الزراعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصادیات االنتاج الزراعى - متقدم

SSM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2017من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



93كود المقرر : 

XCMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التخطیط و التنمیة االقتصادیة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التخطیط و التنمیة االقتصادیة الزراعیة

XCM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2018من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



2222كود المقرر : 

jjjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اإلقتصادیة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اإلقتصادیة الزراعیة

jjj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2019من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



94كود المقرر : 

ZMDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إدارة و متابعة المشروعات الزراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 5.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إدارة و متابعة المشروعات الزراعیة - متقدم

ZMD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2020من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D1كود المقرر : 

دراسات الجدوى و تقییم المشروعات وصف المقرر بالعربیة  : 
الزراعیة

Fesabiltyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 5.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات الجدوى و تقییم المشروعات الزراعیة

Fesabilty : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2021من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



96كود المقرر : 

AEMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التمویل و االئتمان للمشروعات الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التمویل و االئتمان للمشروعات الزراعیة

AEM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2022من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



97كود المقرر : 

التحلیل المالى للمشروعات الزراعیة و وصف المقرر بالعربیة  : 
التعاونیة

KANوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل المالى للمشروعات الزراعیة و التعاونیة

KAN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2023من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



98كود المقرر : 

EAAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

57ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد زراعى

EAA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2024من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



99كود المقرر : 

AEEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تعاون زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

58ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تعاون زراعى

AEE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2025من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



100كود المقرر : 

CMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إدارة مزارعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

59ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إدارة مزارع

CM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2026من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2027من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



1كود المقرر : 

eaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : لغة إنجلیزیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

61ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     لغة إنجلیزیة

ea : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2028من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



2كود المقرر : 

YUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حاسب آليوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

62ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حاسب آلي

YU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2029من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



125كود المقرر : 

NEWSAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصحافة الزراعیة و تحریر النشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

63ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصحافة الزراعیة و تحریر النشرات

NEWSA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2030من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



124كود المقرر : 

MANGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تنظیم و ادارة اجھزة االرشاد الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

64ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تنظیم و ادارة اجھزة االرشاد الزراعى

MANG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة اقتصاد زراعى/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

صفحة 2031من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2032من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



789كود المقرر : 

Special Studiesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصھ

Special Studies : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2033من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2034من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



45كود المقرر : 

qsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظریة االقتصادیة   (أ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظریة االقتصادیة   (أ)

qs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2035من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



46كود المقرر : 

qdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظریة االقتصادیة ( ب )وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظریة االقتصادیة ( ب )

qd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2036من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



47كود المقرر : 

qfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد میكرو متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد میكرو متقدم

qf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2037من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



49كود المقرر : 

qhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تاریخ الفكر االقتصادىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تاریخ الفكر االقتصادى

qh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2038من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



50كود المقرر : 

qjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التخطیط االقتصادىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التخطیط االقتصادى

qj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2039من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



51كود المقرر : 

qkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة التجارة الدولیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة التجارة الدولیة

qk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2040من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



52كود المقرر : 

qlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السیاسة االقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السیاسة االقتصادیة

ql : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2041من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



53كود المقرر : 

qzوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظم االقتصادیة المقارنةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظم االقتصادیة المقارنة

qz : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2042من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



54كود المقرر : 

qxوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االقتصاد القیاسىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االقتصاد القیاسى

qx : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2043من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



55كود المقرر : 

qcوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االقتصاد الریاضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االقتصاد الریاضى

qc : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2044من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



56كود المقرر : 

qvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تاریخ الفكر التعاونىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تاریخ الفكر التعاونى

qv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2045من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



57كود المقرر : 

qbوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المؤسسات التعاونیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المؤسسات التعاونیة

qb : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2046من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



58كود المقرر : 

qnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ادارة االعمال التعاونیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ادارة االعمال التعاونیة

qn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2047من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



59كود المقرر : 

qmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة االحتماالتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة االحتماالت

qm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2048من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



60كود المقرر : 

wqوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االحصاء االقتصادى التطبیقىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االحصاء االقتصادى التطبیقى

wq : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2049من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



61كود المقرر : 

jcوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة التمنطقوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة التمنطق

jc : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2050من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



63كود المقرر : 

axوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البرمجة الخطیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البرمجة الخطیة

ax : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2051من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



64كود المقرر : 

BEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة التوزیعات االحصائیة ونظریة العیناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة التوزیعات االحصائیة ونظریة العینات

BE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2052من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



65كود المقرر : 

GBFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تعاون زراعي متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تعاون زراعي متقدم

GBF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2053من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



66كود المقرر : 

JTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التشریعات والضرائب الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشریعات والضرائب الزراعیة

JT : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2054من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



67كود المقرر : 

DLIوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد التصنیع الغذائيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد التصنیع الغذائي

DLI : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2055من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



68كود المقرر : 

FEAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد وتسویق الزروع الفاكھیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد وتسویق الزروع الفاكھیة

FEA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2056من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



69كود المقرر : 

MVFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد االنتاج الحوانى والدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد االنتاج الحوانى والدواجن

MVF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2057من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D4كود المقرر : 

QERERYوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسویق زراعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسویق زراعى - متقدم

QERERY : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2058من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



72كود المقرر : 

MNBوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السیاسة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السیاسة الزراعیة

MNB : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2059من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

صفحة 2060من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



73كود المقرر : 

MKJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التمویل الزراعيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التمویل الزراعي

MKJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2061من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



74كود المقرر : 

PLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التنمیة الزراعیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التنمیة الزراعیھ

PLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2062من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



76كود المقرر : 

ZAQوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل االدارة المزرعیة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل االدارة المزرعیة متقدم

ZAQ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2063من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



75كود المقرر : 

KYFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المشاكل االقتصادیة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشاكل االقتصادیة الزراعیة

KYF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2064من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



77كود المقرر : 

ZSGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التجارة الدولیة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التجارة الدولیة الزراعیة

ZSG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2065من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



78كود المقرر : 

JNPوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد استصالح وتنمیة األراضيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد استصالح وتنمیة األراضي

JNP : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2066من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



79كود المقرر : 

WMNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم المشروعات الزراعیة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم المشروعات الزراعیة متقدم

WMN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2067من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



80كود المقرر : 

BVCوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التسویق التعاوني الزراعيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التسویق التعاوني الزراعي

BVC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2068من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



81كود المقرر : 

NGEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد األراضي الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد األراضي الزراعیة

NGE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2069من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



82كود المقرر : 

YGVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد وتسویق الزروع الحقلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد وتسویق الزروع الحقلیة

YGV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2070من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



83كود المقرر : 

QADوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد وتسویق الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد وتسویق الخضر

QAD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2071من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



84كود المقرر : 

BVZوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل األسعار الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل األسعار الزراعیة

BVZ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2072من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



85كود المقرر : 

IKVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسویق وتصدیر الحاصالت البستانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسویق وتصدیر الحاصالت البستانیة

IKV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2073من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



86كود المقرر : 

LLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد الحاصالت البستانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد الحاصالت البستانیة

LLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2074من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



87كود المقرر : 

MMUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبادئ االقتصادوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبادئ االقتصاد

MMU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2075من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



88كود المقرر : 

VMLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسویق زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسویق زراعى

VML : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2076من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



92كود المقرر : 

SSMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصادیات االنتاج الزراعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصادیات االنتاج الزراعى - متقدم

SSM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2077من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



90كود المقرر : 

ELAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسویق االلیاف و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسویق االلیاف و منتجاتھا

ELA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2078من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



91كود المقرر : 

التحلیل االقتصادى للمشروعات الزراعیة و وصف المقرر بالعربیة  : 
التعاونیة

ALEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل االقتصادى للمشروعات الزراعیة و التعاونیة

ALE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2079من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



92كود المقرر : 

SSMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصادیات االنتاج الزراعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصادیات االنتاج الزراعى - متقدم

SSM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2080من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



93كود المقرر : 

XCMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التخطیط و التنمیة االقتصادیة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التخطیط و التنمیة االقتصادیة الزراعیة

XCM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2081من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



2222كود المقرر : 

jjjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اإلقتصادیة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اإلقتصادیة الزراعیة

jjj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2082من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



94كود المقرر : 

ZMDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إدارة و متابعة المشروعات الزراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 5.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إدارة و متابعة المشروعات الزراعیة - متقدم

ZMD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2083من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D1كود المقرر : 

دراسات الجدوى و تقییم المشروعات وصف المقرر بالعربیة  : 
الزراعیة

Fesabiltyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 5.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات الجدوى و تقییم المشروعات الزراعیة

Fesabilty : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2084من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



96كود المقرر : 

AEMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التمویل و االئتمان للمشروعات الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التمویل و االئتمان للمشروعات الزراعیة

AEM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2085من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D5كود المقرر : 

التحلیل المالي للمشروعات الزراعیة و وصف المقرر بالعربیة  : 
التعاونیة

wertjklfjhkljljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل المالي للمشروعات الزراعیة و التعاونیة

wertjklfjhkljlj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2086من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



98كود المقرر : 

EAAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

57ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد زراعى

EAA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2087من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



99كود المقرر : 

AEEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تعاون زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

58ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تعاون زراعى

AEE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2088من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



100كود المقرر : 

CMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إدارة مزارعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

59ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إدارة مزارع

CM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2089من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



235كود المقرر : 

SFVVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق إعداد و كتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

90ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق إعداد و كتابة البحث العلمى

SFVVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2090من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



1كود المقرر : 

eaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : لغة إنجلیزیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

91ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     لغة إنجلیزیة

ea : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 0. 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2091من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



125كود المقرر : 

NEWSAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصحافة الزراعیة و تحریر النشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

92ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصحافة الزراعیة و تحریر النشرات

NEWSA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2092من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



124كود المقرر : 

MANGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تنظیم و ادارة اجھزة االرشاد الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

93ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تنظیم و ادارة اجھزة االرشاد الزراعى

MANG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 3.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2093من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



48كود المقرر : 

qgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد مكرو متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

94ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد مكرو متقدم

qg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 0. 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى االقتصاد الزراعى/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 2094من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2095من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2096من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2097من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



45كود المقرر : 

qsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظریة االقتصادیة   (أ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظریة االقتصادیة   (أ)

qs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2098من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



46كود المقرر : 

qdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظریة االقتصادیة ( ب )وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظریة االقتصادیة ( ب )

qd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2099من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



47كود المقرر : 

qfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد میكرو متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد میكرو متقدم

qf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2100من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



48كود المقرر : 

qgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد مكرو متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد مكرو متقدم

qg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2101من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



49كود المقرر : 

qhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تاریخ الفكر االقتصادىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تاریخ الفكر االقتصادى

qh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2102من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



50كود المقرر : 

qjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التخطیط االقتصادىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التخطیط االقتصادى

qj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2103من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



51كود المقرر : 

qkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة التجارة الدولیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة التجارة الدولیة

qk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2104من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



52كود المقرر : 

qlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السیاسة االقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السیاسة االقتصادیة

ql : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2105من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



53كود المقرر : 

qzوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظم االقتصادیة المقارنةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظم االقتصادیة المقارنة

qz : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2106من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



54كود المقرر : 

qxوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االقتصاد القیاسىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االقتصاد القیاسى

qx : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2107من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



55كود المقرر : 

qcوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االقتصاد الریاضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االقتصاد الریاضى

qc : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2108من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



56كود المقرر : 

qvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تاریخ الفكر التعاونىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تاریخ الفكر التعاونى

qv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2109من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



57كود المقرر : 

qbوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المؤسسات التعاونیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المؤسسات التعاونیة

qb : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2110من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



58كود المقرر : 

qnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ادارة االعمال التعاونیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ادارة االعمال التعاونیة

qn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2111من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



59كود المقرر : 

qmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة االحتماالتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة االحتماالت

qm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2112من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



60كود المقرر : 

wqوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االحصاء االقتصادى التطبیقىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االحصاء االقتصادى التطبیقى

wq : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2113من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



61كود المقرر : 

jcوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة التمنطقوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة التمنطق

jc : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2114من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



63كود المقرر : 

axوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البرمجة الخطیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البرمجة الخطیة

ax : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2115من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



64كود المقرر : 

BEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة التوزیعات االحصائیة ونظریة العیناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة التوزیعات االحصائیة ونظریة العینات

BE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2116من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



65كود المقرر : 

GBFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تعاون زراعي متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تعاون زراعي متقدم

GBF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2117من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



66كود المقرر : 

JTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التشریعات والضرائب الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشریعات والضرائب الزراعیة

JT : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2118من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



67كود المقرر : 

DLIوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد التصنیع الغذائيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد التصنیع الغذائي

DLI : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2119من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



68كود المقرر : 

FEAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد وتسویق الزروع الفاكھیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد وتسویق الزروع الفاكھیة

FEA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2120من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



69كود المقرر : 

MVFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد االنتاج الحوانى والدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد االنتاج الحوانى والدواجن

MVF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2121من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



71كود المقرر : 

LHTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسویق زراعي متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسویق زراعي متقدم

LHT : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2122من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



72كود المقرر : 

MNBوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السیاسة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السیاسة الزراعیة

MNB : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2123من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



73كود المقرر : 

MKJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التمویل الزراعيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التمویل الزراعي

MKJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2124من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



74كود المقرر : 

PLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التنمیة الزراعیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التنمیة الزراعیھ

PLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2125من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



76كود المقرر : 

ZAQوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل االدارة المزرعیة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل االدارة المزرعیة متقدم

ZAQ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2126من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



75كود المقرر : 

KYFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المشاكل االقتصادیة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشاكل االقتصادیة الزراعیة

KYF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2127من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



77كود المقرر : 

ZSGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التجارة الدولیة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التجارة الدولیة الزراعیة

ZSG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2128من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



78كود المقرر : 

JNPوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد استصالح وتنمیة األراضيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد استصالح وتنمیة األراضي

JNP : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2129من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



79كود المقرر : 

WMNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم المشروعات الزراعیة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم المشروعات الزراعیة متقدم

WMN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2130من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



80كود المقرر : 

BVCوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التسویق التعاوني الزراعيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التسویق التعاوني الزراعي

BVC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2131من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



81كود المقرر : 

NGEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد األراضي الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد األراضي الزراعیة

NGE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2132من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



82كود المقرر : 

YGVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد وتسویق الزروع الحقلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد وتسویق الزروع الحقلیة

YGV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2133من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



83كود المقرر : 

QADوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد وتسویق الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد وتسویق الخضر

QAD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2134من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



84كود المقرر : 

BVZوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل األسعار الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل األسعار الزراعیة

BVZ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2135من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



85كود المقرر : 

IKVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسویق وتصدیر الحاصالت البستانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسویق وتصدیر الحاصالت البستانیة

IKV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2136من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



86كود المقرر : 

LLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد الحاصالت البستانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد الحاصالت البستانیة

LLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2137من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



87كود المقرر : 

MMUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبادئ االقتصادوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبادئ االقتصاد

MMU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2138من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



88كود المقرر : 

VMLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسویق زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسویق زراعى

VML : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2139من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



89كود المقرر : 

XMNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصادیات انتاج و تصنیع األلبانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصادیات انتاج و تصنیع األلبان

XMN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2140من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



90كود المقرر : 

ELAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسویق االلیاف و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسویق االلیاف و منتجاتھا

ELA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2141من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



91كود المقرر : 

التحلیل االقتصادى للمشروعات الزراعیة و وصف المقرر بالعربیة  : 
التعاونیة

ALEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل االقتصادى للمشروعات الزراعیة و التعاونیة

ALE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2142من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



92كود المقرر : 

SSMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصادیات االنتاج الزراعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصادیات االنتاج الزراعى - متقدم

SSM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2143من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



93كود المقرر : 

XCMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التخطیط و التنمیة االقتصادیة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التخطیط و التنمیة االقتصادیة الزراعیة

XCM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2144من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



2222كود المقرر : 

jjjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اإلقتصادیة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اإلقتصادیة الزراعیة

jjj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2145من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



94كود المقرر : 

ZMDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إدارة و متابعة المشروعات الزراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 5.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إدارة و متابعة المشروعات الزراعیة - متقدم

ZMD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2146من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D1كود المقرر : 

دراسات الجدوى و تقییم المشروعات وصف المقرر بالعربیة  : 
الزراعیة

Fesabiltyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 5.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات الجدوى و تقییم المشروعات الزراعیة

Fesabilty : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2147من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



96كود المقرر : 

AEMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التمویل و االئتمان للمشروعات الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التمویل و االئتمان للمشروعات الزراعیة

AEM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2148من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



97كود المقرر : 

التحلیل المالى للمشروعات الزراعیة و وصف المقرر بالعربیة  : 
التعاونیة

KANوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل المالى للمشروعات الزراعیة و التعاونیة

KAN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2149من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



98كود المقرر : 

EAAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

57ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد زراعى

EAA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2150من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



99كود المقرر : 

AEEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تعاون زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

58ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تعاون زراعى

AEE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2151من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



100كود المقرر : 

CMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إدارة مزارعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

59ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إدارة مزارع

CM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2152من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة اقتصاد زراعى/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 2153من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2154من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



789كود المقرر : 

Special Studiesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصھ

Special Studies : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2155من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2156من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



45كود المقرر : 

qsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظریة االقتصادیة   (أ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظریة االقتصادیة   (أ)

qs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2157من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



46كود المقرر : 

qdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظریة االقتصادیة ( ب )وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظریة االقتصادیة ( ب )

qd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2158من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



47كود المقرر : 

qfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد میكرو متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد میكرو متقدم

qf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2159من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



49كود المقرر : 

qhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تاریخ الفكر االقتصادىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تاریخ الفكر االقتصادى

qh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2160من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



50كود المقرر : 

qjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التخطیط االقتصادىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التخطیط االقتصادى

qj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2161من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



51كود المقرر : 

qkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة التجارة الدولیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة التجارة الدولیة

qk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2162من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



52كود المقرر : 

qlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السیاسة االقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السیاسة االقتصادیة

ql : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2163من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



53كود المقرر : 

qzوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظم االقتصادیة المقارنةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظم االقتصادیة المقارنة

qz : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2164من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



54كود المقرر : 

qxوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االقتصاد القیاسىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االقتصاد القیاسى

qx : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2165من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



55كود المقرر : 

qcوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االقتصاد الریاضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االقتصاد الریاضى

qc : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2166من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



56كود المقرر : 

qvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تاریخ الفكر التعاونىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تاریخ الفكر التعاونى

qv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2167من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



57كود المقرر : 

qbوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المؤسسات التعاونیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المؤسسات التعاونیة

qb : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2168من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



58كود المقرر : 

qnوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ادارة االعمال التعاونیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ادارة االعمال التعاونیة

qn : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2169من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



59كود المقرر : 

qmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة االحتماالتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة االحتماالت

qm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2170من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



60كود المقرر : 

wqوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االحصاء االقتصادى التطبیقىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االحصاء االقتصادى التطبیقى

wq : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2171من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



61كود المقرر : 

jcوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة التمنطقوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة التمنطق

jc : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2172من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



63كود المقرر : 

axوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البرمجة الخطیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البرمجة الخطیة

ax : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2173من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



64كود المقرر : 

BEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظریة التوزیعات االحصائیة ونظریة العیناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظریة التوزیعات االحصائیة ونظریة العینات

BE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2174من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



65كود المقرر : 

GBFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تعاون زراعي متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تعاون زراعي متقدم

GBF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2175من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



66كود المقرر : 

JTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التشریعات والضرائب الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشریعات والضرائب الزراعیة

JT : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2176من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



67كود المقرر : 

DLIوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد التصنیع الغذائيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد التصنیع الغذائي

DLI : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2177من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



68كود المقرر : 

FEAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد وتسویق الزروع الفاكھیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد وتسویق الزروع الفاكھیة

FEA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2178من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



69كود المقرر : 

MVFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد االنتاج الحوانى والدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد االنتاج الحوانى والدواجن

MVF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2179من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D4كود المقرر : 

QERERYوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسویق زراعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسویق زراعى - متقدم

QERERY : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2180من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



72كود المقرر : 

MNBوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السیاسة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السیاسة الزراعیة

MNB : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2181من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



73كود المقرر : 

MKJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التمویل الزراعيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التمویل الزراعي

MKJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2182من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



74كود المقرر : 

PLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التنمیة الزراعیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التنمیة الزراعیھ

PLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2183من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



76كود المقرر : 

ZAQوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل االدارة المزرعیة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل االدارة المزرعیة متقدم

ZAQ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2184من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



75كود المقرر : 

KYFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المشاكل االقتصادیة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشاكل االقتصادیة الزراعیة

KYF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2185من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



77كود المقرر : 

ZSGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التجارة الدولیة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التجارة الدولیة الزراعیة

ZSG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2186من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



78كود المقرر : 

JNPوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد استصالح وتنمیة األراضيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد استصالح وتنمیة األراضي

JNP : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2187من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



79كود المقرر : 

WMNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم المشروعات الزراعیة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم المشروعات الزراعیة متقدم

WMN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2188من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



80كود المقرر : 

BVCوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التسویق التعاوني الزراعيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التسویق التعاوني الزراعي

BVC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2189من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



81كود المقرر : 

NGEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد األراضي الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد األراضي الزراعیة

NGE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2190من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



82كود المقرر : 

YGVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد وتسویق الزروع الحقلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد وتسویق الزروع الحقلیة

YGV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2191من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



83كود المقرر : 

QADوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد وتسویق الخضروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد وتسویق الخضر

QAD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2192من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



84كود المقرر : 

BVZوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل األسعار الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل األسعار الزراعیة

BVZ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2193من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



85كود المقرر : 

IKVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسویق وتصدیر الحاصالت البستانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسویق وتصدیر الحاصالت البستانیة

IKV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2194من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



86كود المقرر : 

LLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد الحاصالت البستانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد الحاصالت البستانیة

LLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2195من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



87كود المقرر : 

MMUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبادئ االقتصادوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبادئ االقتصاد

MMU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2196من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



88كود المقرر : 

VMLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسویق زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسویق زراعى

VML : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2197من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



92كود المقرر : 

SSMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصادیات االنتاج الزراعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصادیات االنتاج الزراعى - متقدم

SSM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2198من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



90كود المقرر : 

ELAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسویق االلیاف و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسویق االلیاف و منتجاتھا

ELA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2199من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



91كود المقرر : 

التحلیل االقتصادى للمشروعات الزراعیة و وصف المقرر بالعربیة  : 
التعاونیة

ALEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل االقتصادى للمشروعات الزراعیة و التعاونیة

ALE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2200من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



92كود المقرر : 

SSMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصادیات االنتاج الزراعى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصادیات االنتاج الزراعى - متقدم

SSM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2201من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



93كود المقرر : 

XCMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التخطیط و التنمیة االقتصادیة الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التخطیط و التنمیة االقتصادیة الزراعیة

XCM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2202من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



94كود المقرر : 

ZMDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إدارة و متابعة المشروعات الزراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 5.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إدارة و متابعة المشروعات الزراعیة - متقدم

ZMD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2203من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D1كود المقرر : 

دراسات الجدوى و تقییم المشروعات وصف المقرر بالعربیة  : 
الزراعیة

Fesabiltyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 5.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات الجدوى و تقییم المشروعات الزراعیة

Fesabilty : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2204من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



96كود المقرر : 

AEMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التمویل و االئتمان للمشروعات الزراعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التمویل و االئتمان للمشروعات الزراعیة

AEM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2205من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D5كود المقرر : 

التحلیل المالي للمشروعات الزراعیة و وصف المقرر بالعربیة  : 
التعاونیة

wertjklfjhkljljوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل المالي للمشروعات الزراعیة و التعاونیة

wertjklfjhkljlj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2206من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



98كود المقرر : 

EAAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصاد زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

57ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصاد زراعى

EAA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2207من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



99كود المقرر : 

AEEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تعاون زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

58ترتیب المادة : 2عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تعاون زراعى

AEE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2208من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



100كود المقرر : 

CMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إدارة مزارعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

59ترتیب المادة : 3عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إدارة مزارع

CM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2209من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



235كود المقرر : 

SFVVDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق إعداد و كتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

90ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق إعداد و كتابة البحث العلمى

SFVVD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2210من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-الصناعات الغذائیة

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى الصناعات الغذائیة/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

صفحة 2211من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2212من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2213من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2214من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



395كود المقرر : 

POLUTIONوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلوث الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلوث الغذائى

POLUTION : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2215من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



396كود المقرر : 

BFHJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء أغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء أغذیة

BFHJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2216من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



397كود المقرر : 

TECGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا تملیح و تدخین المواد الغذائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تملیح و تدخین المواد الغذائیة

TECGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2217من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



398كود المقرر : 

DFGLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا تعلیب المواد الغذائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تعلیب المواد الغذائیة

DFGLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2218من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



399كود المقرر : 

FOOD ANLYSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل اغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل اغذیة

FOOD ANLYS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2219من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



400كود المقرر : 

DFGMKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا اللحوم و منتجاتھا - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا اللحوم و منتجاتھا - متقدم

DFGMKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2220من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



402كود المقرر : 

SDGHNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عبوات االغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عبوات االغذیة - متقدم

SDGHN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2221من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



403كود المقرر : 

SHJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصنیع مخلفات اللحوم - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصنیع مخلفات اللحوم - متقدم

SHJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2222من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



404كود المقرر : 

SUGERوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا السكر و منتجاتھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا السكر و منتجاتھ - متقدم

SUGER : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2223من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



405كود المقرر : 

PRODوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا منتجات خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا منتجات خاصھ

PROD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2224من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



406كود المقرر : 

FGHKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الزیوت و الدھون - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الزیوت و الدھون - متقدم

FGHKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2225من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



600كود المقرر : 

weroffوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا أغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا أغذیة - متقدم

weroff : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2226من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



408كود المقرر : 

DFGMLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الحفظ بالمواد الحافظھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الحفظ بالمواد الحافظھ - متقدم

DFGML : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2227من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



409كود المقرر : 

DFGKLKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اختیار االغذیة و تحضیر الوجبات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اختیار االغذیة و تحضیر الوجبات - متقدم

DFGKLK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2228من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



410كود المقرر : 

DFGLLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تخمرات صناعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تخمرات صناعیة - متقدم

DFGLL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2229من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



411كود المقرر : 

DFGMGPTKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مراقبة اغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مراقبة اغذیة - متقدم

DFGMGPTK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2230من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



412كود المقرر : 

VMKDFJGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االسماك و منتجاتھا - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االسماك و منتجاتھا - متقدم

VMKDFJG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2231من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



413كود المقرر : 

MCVBوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخواص الطبیعیة و الحسیة لالغذیة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخواص الطبیعیة و الحسیة لالغذیة متقدم

MCVB : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2232من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



414كود المقرر : 

MVCBKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا التجمید و التجفیف - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا التجمید و التجفیف - متقدم

MVCBK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2233من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



415كود المقرر : 

FGJHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الحفظ باالشعاعات المرئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الحفظ باالشعاعات المرئیة

FGJH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2234من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



416كود المقرر : 

KDFGLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : القیمة الغذائیة لالغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     القیمة الغذائیة لالغذیة

KDFGL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2235من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



417كود المقرر : 

SASDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التسمم الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التسمم الغذائى

SASD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2236من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



418كود المقرر : 

PRFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مستخلصات عطریة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مستخلصات عطریة - متقدم

PRFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2237من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



419كود المقرر : 

MICRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االغذیة المیكروبیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االغذیة المیكروبیھ

MICR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2238من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



420كود المقرر : 

WSKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخالص الزیوت العطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخالص الزیوت العطریة

WSKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2239من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



421كود المقرر : 

NMJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االلیاف الصناعیة و كیمیائھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االلیاف الصناعیة و كیمیائھا

NMJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2240من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



422كود المقرر : 

FDNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصنیع االلیاف و مخالیط االلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصنیع االلیاف و مخالیط االلیاف

FDN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2241من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



423كود المقرر : 

SDNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا السكر و الحلوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا السكر و الحلوى

SDN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2242من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



424كود المقرر : 

QOLIVEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الزیوت و الدھونوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الزیوت و الدھون

QOLIVE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2243من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



425كود المقرر : 

DFGNMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االغذیة

DFGNM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2244من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2245من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



462كود المقرر : 

NDFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات تغذیة االنسانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات تغذیة االنسان

NDFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2246من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



401كود المقرر : 

HUMNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة انسان - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

100ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة انسان - متقدم

HUMN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2247من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



1كود المقرر : 

eaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : لغة إنجلیزیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

101ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     لغة إنجلیزیة

ea : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2248من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



2كود المقرر : 

YUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حاسب آليوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

102ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حاسب آلي

YU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة الصناعات الغذائیة/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

صفحة 2249من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2250من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2251من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2252من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



395كود المقرر : 

POLUTIONوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلوث الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلوث الغذائى

POLUTION : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2253من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



396كود المقرر : 

BFHJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء أغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء أغذیة

BFHJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2254من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



397كود المقرر : 

TECGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا تملیح و تدخین المواد الغذائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تملیح و تدخین المواد الغذائیة

TECGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2255من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



398كود المقرر : 

DFGLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا تعلیب المواد الغذائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تعلیب المواد الغذائیة

DFGLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2256من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



399كود المقرر : 

FOOD ANLYSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل اغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل اغذیة

FOOD ANLYS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2257من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



400كود المقرر : 

DFGMKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا اللحوم و منتجاتھا - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا اللحوم و منتجاتھا - متقدم

DFGMKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2258من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



402كود المقرر : 

SDGHNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عبوات االغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عبوات االغذیة - متقدم

SDGHN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2259من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



403كود المقرر : 

SHJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصنیع مخلفات اللحوم - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصنیع مخلفات اللحوم - متقدم

SHJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2260من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



404كود المقرر : 

SUGERوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا السكر و منتجاتھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا السكر و منتجاتھ - متقدم

SUGER : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2261من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



405كود المقرر : 

PRODوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا منتجات خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا منتجات خاصھ

PROD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2262من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



406كود المقرر : 

FGHKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الزیوت و الدھون - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الزیوت و الدھون - متقدم

FGHKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2263من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



600كود المقرر : 

weroffوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا أغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا أغذیة - متقدم

weroff : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2264من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



408كود المقرر : 

DFGMLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الحفظ بالمواد الحافظھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الحفظ بالمواد الحافظھ - متقدم

DFGML : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2265من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



409كود المقرر : 

DFGKLKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اختیار االغذیة و تحضیر الوجبات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اختیار االغذیة و تحضیر الوجبات - متقدم

DFGKLK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2266من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



410كود المقرر : 

DFGLLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تخمرات صناعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تخمرات صناعیة - متقدم

DFGLL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2267من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



411كود المقرر : 

DFGMGPTKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مراقبة اغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مراقبة اغذیة - متقدم

DFGMGPTK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2268من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



412كود المقرر : 

VMKDFJGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االسماك و منتجاتھا - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االسماك و منتجاتھا - متقدم

VMKDFJG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2269من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



413كود المقرر : 

MCVBوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخواص الطبیعیة و الحسیة لالغذیة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخواص الطبیعیة و الحسیة لالغذیة متقدم

MCVB : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2270من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



414كود المقرر : 

MVCBKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا التجمید و التجفیف - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا التجمید و التجفیف - متقدم

MVCBK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2271من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



415كود المقرر : 

FGJHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الحفظ باالشعاعات المرئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الحفظ باالشعاعات المرئیة

FGJH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2272من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



416كود المقرر : 

KDFGLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : القیمة الغذائیة لالغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     القیمة الغذائیة لالغذیة

KDFGL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2273من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



417كود المقرر : 

SASDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التسمم الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التسمم الغذائى

SASD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2274من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



418كود المقرر : 

PRFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : متخلصات عطریة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     متخلصات عطریة - متقدم

PRFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2275من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



419كود المقرر : 

MICRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االغذیة المیكروبیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االغذیة المیكروبیھ

MICR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2276من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



420كود المقرر : 

WSKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخالص الزیوت العطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخالص الزیوت العطریة

WSKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2277من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



421كود المقرر : 

NMJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االلیاف الصناعیة و كیمیائھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االلیاف الصناعیة و كیمیائھا

NMJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2278من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



422كود المقرر : 

FDNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصنیع االلیاف و مخالیط االلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصنیع االلیاف و مخالیط االلیاف

FDN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2279من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



424كود المقرر : 

QOLIVEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الزیوت و الدھونوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الزیوت و الدھون

QOLIVE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2280من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



425كود المقرر : 

DFGNMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االغذیة

DFGNM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2281من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2282من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



462كود المقرر : 

NDFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات تغذیة االنسانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات تغذیة االنسان

NDFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2283من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



401كود المقرر : 

HUMNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة انسان - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

100ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة انسان - متقدم

HUMN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2284من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى الصناعات الغذائیة/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2285من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2286من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2287من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



395كود المقرر : 

POLUTIONوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلوث الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلوث الغذائى

POLUTION : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2288من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



396كود المقرر : 

BFHJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء أغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء أغذیة

BFHJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2289من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



397كود المقرر : 

TECGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا تملیح و تدخین المواد الغذائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تملیح و تدخین المواد الغذائیة

TECGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2290من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



398كود المقرر : 

DFGLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا تعلیب المواد الغذائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تعلیب المواد الغذائیة

DFGLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2291من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



399كود المقرر : 

FOOD ANLYSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل اغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل اغذیة

FOOD ANLYS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2292من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



400كود المقرر : 

DFGMKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا اللحوم و منتجاتھا - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا اللحوم و منتجاتھا - متقدم

DFGMKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2293من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



402كود المقرر : 

SDGHNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عبوات االغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عبوات االغذیة - متقدم

SDGHN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2294من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



403كود المقرر : 

SHJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصنیع مخلفات اللحوم - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصنیع مخلفات اللحوم - متقدم

SHJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2295من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



404كود المقرر : 

SUGERوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا السكر و منتجاتھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا السكر و منتجاتھ - متقدم

SUGER : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2296من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



405كود المقرر : 

PRODوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا منتجات خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا منتجات خاصھ

PROD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2297من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



406كود المقرر : 

FGHKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الزیوت و الدھون - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الزیوت و الدھون - متقدم

FGHKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2298من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



600كود المقرر : 

weroffوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا أغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا أغذیة - متقدم

weroff : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2299من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



408كود المقرر : 

DFGMLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الحفظ بالمواد الحافظھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الحفظ بالمواد الحافظھ - متقدم

DFGML : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2300من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



409كود المقرر : 

DFGKLKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اختیار االغذیة و تحضیر الوجبات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اختیار االغذیة و تحضیر الوجبات - متقدم

DFGKLK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2301من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



410كود المقرر : 

DFGLLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تخمرات صناعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تخمرات صناعیة - متقدم

DFGLL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2302من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



411كود المقرر : 

DFGMGPTKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مراقبة اغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مراقبة اغذیة - متقدم

DFGMGPTK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2303من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



412كود المقرر : 

VMKDFJGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االسماك و منتجاتھا - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االسماك و منتجاتھا - متقدم

VMKDFJG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2304من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



413كود المقرر : 

MCVBوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخواص الطبیعیة و الحسیة لالغذیة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخواص الطبیعیة و الحسیة لالغذیة متقدم

MCVB : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2305من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



414كود المقرر : 

MVCBKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا التجمید و التجفیف - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا التجمید و التجفیف - متقدم

MVCBK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2306من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



415كود المقرر : 

FGJHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الحفظ باالشعاعات المرئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الحفظ باالشعاعات المرئیة

FGJH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2307من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



416كود المقرر : 

KDFGLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : القیمة الغذائیة لالغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     القیمة الغذائیة لالغذیة

KDFGL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2308من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



417كود المقرر : 

SASDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التسمم الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التسمم الغذائى

SASD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2309من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



418كود المقرر : 

PRFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مستخلصات عطریة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مستخلصات عطریة - متقدم

PRFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2310من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



419كود المقرر : 

MICRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االغذیة المیكروبیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االغذیة المیكروبیھ

MICR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2311من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



420كود المقرر : 

WSKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخالص الزیوت العطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخالص الزیوت العطریة

WSKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2312من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



421كود المقرر : 

NMJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االلیاف الصناعیة و كیمیائھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االلیاف الصناعیة و كیمیائھا

NMJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2313من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



422كود المقرر : 

FDNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصنیع االلیاف و مخالیط االلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصنیع االلیاف و مخالیط االلیاف

FDN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2314من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



423كود المقرر : 

SDNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا السكر و الحلوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا السكر و الحلوى

SDN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2315من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



424كود المقرر : 

QOLIVEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الزیوت و الدھونوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الزیوت و الدھون

QOLIVE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2316من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



425كود المقرر : 

DFGNMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االغذیة

DFGNM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2317من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2318من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



462كود المقرر : 

NDFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات تغذیة االنسانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات تغذیة االنسان

NDFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2319من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



401كود المقرر : 

HUMNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة انسان - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

100ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة انسان - متقدم

HUMN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2320من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة الصناعات الغذائیة/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2321من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2322من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2323من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



395كود المقرر : 

POLUTIONوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلوث الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلوث الغذائى

POLUTION : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2324من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



396كود المقرر : 

BFHJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء أغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء أغذیة

BFHJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2325من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



397كود المقرر : 

TECGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا تملیح و تدخین المواد الغذائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تملیح و تدخین المواد الغذائیة

TECGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2326من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



398كود المقرر : 

DFGLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا تعلیب المواد الغذائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تعلیب المواد الغذائیة

DFGLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2327من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



399كود المقرر : 

FOOD ANLYSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل اغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل اغذیة

FOOD ANLYS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2328من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



400كود المقرر : 

DFGMKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا اللحوم و منتجاتھا - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا اللحوم و منتجاتھا - متقدم

DFGMKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2329من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



402كود المقرر : 

SDGHNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عبوات االغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عبوات االغذیة - متقدم

SDGHN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2330من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



403كود المقرر : 

SHJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصنیع مخلفات اللحوم - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصنیع مخلفات اللحوم - متقدم

SHJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2331من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



404كود المقرر : 

SUGERوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا السكر و منتجاتھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا السكر و منتجاتھ - متقدم

SUGER : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2332من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



405كود المقرر : 

PRODوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا منتجات خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا منتجات خاصھ

PROD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2333من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



406كود المقرر : 

FGHKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الزیوت و الدھون - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الزیوت و الدھون - متقدم

FGHKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2334من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



600كود المقرر : 

weroffوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا أغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا أغذیة - متقدم

weroff : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2335من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



408كود المقرر : 

DFGMLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الحفظ بالمواد الحافظھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الحفظ بالمواد الحافظھ - متقدم

DFGML : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2336من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



409كود المقرر : 

DFGKLKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اختیار االغذیة و تحضیر الوجبات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اختیار االغذیة و تحضیر الوجبات - متقدم

DFGKLK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2337من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



410كود المقرر : 

DFGLLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تخمرات صناعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تخمرات صناعیة - متقدم

DFGLL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2338من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



411كود المقرر : 

DFGMGPTKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مراقبة اغذیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مراقبة اغذیة - متقدم

DFGMGPTK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2339من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



412كود المقرر : 

VMKDFJGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االسماك و منتجاتھا - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االسماك و منتجاتھا - متقدم

VMKDFJG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2340من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



413كود المقرر : 

MCVBوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخواص الطبیعیة و الحسیة لالغذیة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخواص الطبیعیة و الحسیة لالغذیة متقدم

MCVB : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2341من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



414كود المقرر : 

MVCBKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا التجمید و التجفیف - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا التجمید و التجفیف - متقدم

MVCBK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2342من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



415كود المقرر : 

FGJHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الحفظ باالشعاعات المرئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الحفظ باالشعاعات المرئیة

FGJH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2343من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



416كود المقرر : 

KDFGLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : القیمة الغذائیة لالغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     القیمة الغذائیة لالغذیة

KDFGL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2344من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



417كود المقرر : 

SASDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التسمم الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التسمم الغذائى

SASD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2345من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



418كود المقرر : 

PRFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : متخلصات عطریة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     متخلصات عطریة - متقدم

PRFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2346من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



419كود المقرر : 

MICRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االغذیة المیكروبیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االغذیة المیكروبیھ

MICR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2347من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



420كود المقرر : 

WSKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخالص الزیوت العطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخالص الزیوت العطریة

WSKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2348من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



421كود المقرر : 

NMJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االلیاف الصناعیة و كیمیائھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االلیاف الصناعیة و كیمیائھا

NMJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2349من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



422كود المقرر : 

FDNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصنیع االلیاف و مخالیط االلیافوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصنیع االلیاف و مخالیط االلیاف

FDN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2350من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



424كود المقرر : 

QOLIVEوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الزیوت و الدھونوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الزیوت و الدھون

QOLIVE : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2351من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



425كود المقرر : 

DFGNMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االغذیة

DFGNM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2352من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2353من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



462كود المقرر : 

NDFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات تغذیة االنسانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات تغذیة االنسان

NDFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2354من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



401كود المقرر : 

HUMNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة انسان - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

100ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة انسان - متقدم

HUMN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2355من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-البان

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى االلبان/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

صفحة 2356من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2357من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2358من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2359من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



426كود المقرر : 

DSAFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (الكیمیاء الطبیعیة للبن و منتجاتھ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (الكیمیاء الطبیعیة للبن و منتجاتھ)

DSAFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2360من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



427كود المقرر : 

DFGMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (كیمیاء المكونات اللبنیھ الرئیسیة)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (كیمیاء المكونات اللبنیھ الرئیسیة)

DFGM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2361من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



428كود المقرر : 

SDFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا انتاج منتجات اللبن و بدائلھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا انتاج منتجات اللبن و بدائلھا

SDFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2362من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



429كود المقرر : 

علوم اغذیة (كیمیاء انزیمات و فیتامینات وصف المقرر بالعربیة  : 
اللبن) - متقدم

GFHNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 8.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (كیمیاء انزیمات و فیتامینات اللبن) - متقدم

GFHN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 6.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2363من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



430كود المقرر : 

WGKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخواص الوظیفیة لمكونات اللبن الرئیسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخواص الوظیفیة لمكونات اللبن الرئیسیة

WGK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2364من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



88888كود المقرر : 

kkkkkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا اللبن و منتجاتھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا اللبن و منتجاتھ - متقدم

kkkkk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2365من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



432كود المقرر : 

التلوث المیكروبیوجى و الكیمیائى للبن و وصف المقرر بالعربیة  : 
منتجاتھ

QWEMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلوث المیكروبیوجى و الكیمیائى للبن و منتجاتھ

QWEM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2366من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



433كود المقرر : 

FGDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االلبان و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االلبان و منتجاتھا

FGDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2367من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



434كود المقرر : 

DFNLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (میكروبیولوجیا المنتجات اللبنیھ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (میكروبیولوجیا المنتجات اللبنیھ)

DFNL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2368من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D27كود المقرر : 

ertieryoiklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا اللبن -متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا اللبن -متقدم

ertieryoikl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2369من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



436كود المقرر : 

KGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا المنتجات اللبنیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا المنتجات اللبنیھ - متقدم

KG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2370من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



437كود المقرر : 

WMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا اللبن و منتجاتھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا اللبن و منتجاتھ

WM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2371من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



438كود المقرر : 

MILKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا المعامالت الحراریة للبن السائلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا المعامالت الحراریة للبن السائل

MILK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2372من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



439كود المقرر : 

CHEES TECHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الجبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الجبن

CHEES TECH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2373من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



440كود المقرر : 

ASFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا منتجات اللبن الدھنیھ و المثلجاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا منتجات اللبن الدھنیھ و المثلجات

ASFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2374من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



441كود المقرر : 

HJKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االلبان المكثفة و المجففھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االلبان المكثفة و المجففھ

HJKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2375من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



442كود المقرر : 

تكنولوجیا تعبئة و تغلیف و تخزین المنتجات وصف المقرر بالعربیة  : 
اللبنیھ

DFGLJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تعبئة و تغلیف و تخزین المنتجات اللبنیھ

DFGLJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2376من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



443كود المقرر : 

ASKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا تصنیع النواتج الثانویھ اللبنیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تصنیع النواتج الثانویھ اللبنیھ

ASKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2377من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



444كود المقرر : 

SDFGJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االلبان المتخمرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االلبان المتخمرة

SDFGJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2378من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



445كود المقرر : 

QMAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اختبارات جودة االلبان و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اختبارات جودة االلبان و منتجاتھا

QMA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2379من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



446كود المقرر : 

تكنولوجیا انتاج بدائل اللبن (المنتجات اللبنیھ وصف المقرر بالعربیة  : 
الخاصھ)

DFKGJNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا انتاج بدائل اللبن (المنتجات اللبنیھ الخاصھ)

DFKGJN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2380من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



447كود المقرر : 

FGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج لبن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج لبن - متقدم

FGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2381من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



448كود المقرر : 

fdgmkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الشئون الصحیھ لمصنع اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الشئون الصحیھ لمصنع اللبن

fdgmk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2382من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



449كود المقرر : 

dhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بدائل اللبن و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بدائل اللبن و منتجاتھا

dh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2383من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



450كود المقرر : 

rgmkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (ھندسة مصنع االلبان)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (ھندسة مصنع االلبان)

rgmk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2384من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



451كود المقرر : 

gjmkghlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (تخطیط مصانع االلبان)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (تخطیط مصانع االلبان)

gjmkghl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2385من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



452كود المقرر : 

sdgnjkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االلبان و تغذیة االنسانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االلبان و تغذیة االنسان

sdgnjk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2386من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



453كود المقرر : 

mvckjgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (طرق تحلیل االلبان و منتجاتھا)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (طرق تحلیل االلبان و منتجاتھا)

mvckjgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2387من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



454كود المقرر : 

SDFGJKNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا المنتجات الدھنیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا المنتجات الدھنیھ

SDFGJKN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2388من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D32كود المقرر : 

ertjekrtjhklfjhkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البادنات و األلبان المتخمرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البادنات و األلبان المتخمرة

ertjekrtjhklfjhk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2389من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



456كود المقرر : 

DFGNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا المثلجات اللبنیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا المثلجات اللبنیھ

DFGNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2390من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



457كود المقرر : 

DGNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تدریب میدانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تدریب میدانى

DGNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2391من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2392من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



459كود المقرر : 

DGHNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات علوم االغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات علوم االغذیة

DGHN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2393من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



460كود المقرر : 

DFGNMKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اللبن السائل و معامالتھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اللبن السائل و معامالتھ

DFGNMK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2394من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2395من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



462كود المقرر : 

NDFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات تغذیة االنسانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات تغذیة االنسان

NDFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2396من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



1كود المقرر : 

eaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : لغة إنجلیزیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     لغة إنجلیزیة

ea : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2397من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



2كود المقرر : 

YUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حاسب آليوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حاسب آلي

YU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2398من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



773كود المقرر : 

rtkelrtkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة

rtkelrtk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة البان/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

صفحة 2399من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2400من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2401من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2402من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



426كود المقرر : 

DSAFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (الكیمیاء الطبیعیة للبن و منتجاتھ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (الكیمیاء الطبیعیة للبن و منتجاتھ)

DSAFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2403من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



427كود المقرر : 

DFGMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (كیمیاء المكونات اللبنیھ الرئیسیة)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (كیمیاء المكونات اللبنیھ الرئیسیة)

DFGM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2404من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



428كود المقرر : 

SDFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا انتاج منتجات اللبن و بدائلھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا انتاج منتجات اللبن و بدائلھا

SDFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2405من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



429كود المقرر : 

علوم اغذیة (كیمیاء انزیمات و فیتامینات وصف المقرر بالعربیة  : 
اللبن) - متقدم

GFHNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (كیمیاء انزیمات و فیتامینات اللبن) - متقدم

GFHN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2406من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



430كود المقرر : 

WGKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخواص الوظیفیة لمكونات اللبن الرئیسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخواص الوظیفیة لمكونات اللبن الرئیسیة

WGK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2407من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



88888كود المقرر : 

kkkkkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا اللبن و منتجاتھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا اللبن و منتجاتھ - متقدم

kkkkk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2408من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



432كود المقرر : 

التلوث المیكروبیوجى و الكیمیائى للبن و وصف المقرر بالعربیة  : 
منتجاتھ

QWEMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلوث المیكروبیوجى و الكیمیائى للبن و منتجاتھ

QWEM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2409من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



434كود المقرر : 

DFNLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (میكروبیولوجیا المنتجات اللبنیھ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (میكروبیولوجیا المنتجات اللبنیھ)

DFNL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2410من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D27كود المقرر : 

ertieryoiklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا اللبن -متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا اللبن -متقدم

ertieryoikl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2411من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



436كود المقرر : 

KGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا المنتجات اللبنیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا المنتجات اللبنیھ - متقدم

KG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2412من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



437كود المقرر : 

WMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا اللبن و منتجاتھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا اللبن و منتجاتھ

WM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2413من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



438كود المقرر : 

MILKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا المعامالت الحراریة للبن السائلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا المعامالت الحراریة للبن السائل

MILK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2414من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



439كود المقرر : 

CHEES TECHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الجبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الجبن

CHEES TECH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2415من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



440كود المقرر : 

ASFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا منتجات اللبن الدھنیھ و المثلجاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا منتجات اللبن الدھنیھ و المثلجات

ASFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2416من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



441كود المقرر : 

HJKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االلبان المكثفة و المجففھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االلبان المكثفة و المجففھ

HJKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2417من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



442كود المقرر : 

تكنولوجیا تعبئة و تغلیف و تخزین المنتجات وصف المقرر بالعربیة  : 
اللبنیھ

DFGLJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تعبئة و تغلیف و تخزین المنتجات اللبنیھ

DFGLJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2418من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



443كود المقرر : 

ASKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا تصنیع النواتج الثانویھ اللبنیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تصنیع النواتج الثانویھ اللبنیھ

ASKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2419من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



444كود المقرر : 

SDFGJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االلبان المتخمرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االلبان المتخمرة

SDFGJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2420من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



445كود المقرر : 

QMAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اختبارات جودة االلبان و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اختبارات جودة االلبان و منتجاتھا

QMA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2421من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



446كود المقرر : 

تكنولوجیا انتاج بدائل اللبن (المنتجات اللبنیھ وصف المقرر بالعربیة  : 
الخاصھ)

DFKGJNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا انتاج بدائل اللبن (المنتجات اللبنیھ الخاصھ)

DFKGJN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2422من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



447كود المقرر : 

FGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج لبن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج لبن - متقدم

FGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2423من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



448كود المقرر : 

fdgmkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الشئون الصحیھ لمصنع اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الشئون الصحیھ لمصنع اللبن

fdgmk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2424من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



449كود المقرر : 

dhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بدائل اللبن و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بدائل اللبن و منتجاتھا

dh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2425من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



450كود المقرر : 

rgmkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (ھندسة مصنع االلبان)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (ھندسة مصنع االلبان)

rgmk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2426من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



451كود المقرر : 

gjmkghlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (تخطیط مصانع االلبان)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (تخطیط مصانع االلبان)

gjmkghl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2427من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



452كود المقرر : 

sdgnjkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االلبان و تغذیة االنسانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االلبان و تغذیة االنسان

sdgnjk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2428من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



453كود المقرر : 

mvckjgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (طرق تحلیل االلبان و منتجاتھا)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (طرق تحلیل االلبان و منتجاتھا)

mvckjgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2429من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



454كود المقرر : 

SDFGJKNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا المنتجات الدھنیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا المنتجات الدھنیھ

SDFGJKN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2430من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D32كود المقرر : 

ertjekrtjhklfjhkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البادنات و األلبان المتخمرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البادنات و األلبان المتخمرة

ertjekrtjhklfjhk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2431من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



456كود المقرر : 

DFGNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا المثلجات اللبنیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا المثلجات اللبنیھ

DFGNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2432من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



457كود المقرر : 

DGNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تدریب میدانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تدریب میدانى

DGNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2433من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2434من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



459كود المقرر : 

DGHNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات علوم االغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات علوم االغذیة

DGHN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2435من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



460كود المقرر : 

DFGNMKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اللبن السائل و معامالتھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اللبن السائل و معامالتھ

DFGNMK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2436من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2437من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



462كود المقرر : 

NDFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات تغذیة االنسانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات تغذیة االنسان

NDFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2438من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى االلبان/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2439من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2440من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2441من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



426كود المقرر : 

DSAFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (الكیمیاء الطبیعیة للبن و منتجاتھ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (الكیمیاء الطبیعیة للبن و منتجاتھ)

DSAFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2442من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



427كود المقرر : 

DFGMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (كیمیاء المكونات اللبنیھ الرئیسیة)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (كیمیاء المكونات اللبنیھ الرئیسیة)

DFGM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2443من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



428كود المقرر : 

SDFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا انتاج منتجات اللبن و بدائلھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا انتاج منتجات اللبن و بدائلھا

SDFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2444من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



429كود المقرر : 

علوم اغذیة (كیمیاء انزیمات و فیتامینات وصف المقرر بالعربیة  : 
اللبن) - متقدم

GFHNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 8.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (كیمیاء انزیمات و فیتامینات اللبن) - متقدم

GFHN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 6.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2445من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



430كود المقرر : 

WGKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخواص الوظیفیة لمكونات اللبن الرئیسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخواص الوظیفیة لمكونات اللبن الرئیسیة

WGK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2446من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



88888كود المقرر : 

kkkkkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا اللبن و منتجاتھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا اللبن و منتجاتھ - متقدم

kkkkk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2447من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



432كود المقرر : 

التلوث المیكروبیوجى و الكیمیائى للبن و وصف المقرر بالعربیة  : 
منتجاتھ

QWEMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلوث المیكروبیوجى و الكیمیائى للبن و منتجاتھ

QWEM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2448من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



433كود المقرر : 

FGDMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االلبان و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االلبان و منتجاتھا

FGDM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2449من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



434كود المقرر : 

DFNLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (میكروبیولوجیا المنتجات اللبنیھ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (میكروبیولوجیا المنتجات اللبنیھ)

DFNL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2450من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D27كود المقرر : 

ertieryoiklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا اللبن -متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا اللبن -متقدم

ertieryoikl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2451من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



436كود المقرر : 

KGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا المنتجات اللبنیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا المنتجات اللبنیھ - متقدم

KG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2452من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



437كود المقرر : 

WMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا اللبن و منتجاتھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا اللبن و منتجاتھ

WM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2453من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



438كود المقرر : 

MILKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا المعامالت الحراریة للبن السائلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا المعامالت الحراریة للبن السائل

MILK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2454من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



439كود المقرر : 

CHEES TECHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الجبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الجبن

CHEES TECH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2455من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



440كود المقرر : 

ASFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا منتجات اللبن الدھنیھ و المثلجاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا منتجات اللبن الدھنیھ و المثلجات

ASFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2456من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



441كود المقرر : 

HJKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االلبان المكثفة و المجففھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االلبان المكثفة و المجففھ

HJKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2457من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



442كود المقرر : 

تكنولوجیا تعبئة و تغلیف و تخزین المنتجات وصف المقرر بالعربیة  : 
اللبنیھ

DFGLJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تعبئة و تغلیف و تخزین المنتجات اللبنیھ

DFGLJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2458من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



443كود المقرر : 

ASKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا تصنیع النواتج الثانویھ اللبنیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تصنیع النواتج الثانویھ اللبنیھ

ASKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2459من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



444كود المقرر : 

SDFGJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االلبان المتخمرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االلبان المتخمرة

SDFGJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2460من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



445كود المقرر : 

QMAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اختبارات جودة االلبان و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اختبارات جودة االلبان و منتجاتھا

QMA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2461من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



446كود المقرر : 

تكنولوجیا انتاج بدائل اللبن (المنتجات اللبنیھ وصف المقرر بالعربیة  : 
الخاصھ)

DFKGJNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا انتاج بدائل اللبن (المنتجات اللبنیھ الخاصھ)

DFKGJN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2462من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



447كود المقرر : 

FGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج لبن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج لبن - متقدم

FGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2463من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



448كود المقرر : 

fdgmkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الشئون الصحیھ لمصنع اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الشئون الصحیھ لمصنع اللبن

fdgmk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2464من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



449كود المقرر : 

dhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بدائل اللبن و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بدائل اللبن و منتجاتھا

dh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2465من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



450كود المقرر : 

rgmkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (ھندسة مصنع االلبان)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (ھندسة مصنع االلبان)

rgmk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2466من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



451كود المقرر : 

gjmkghlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (تخطیط مصانع االلبان)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (تخطیط مصانع االلبان)

gjmkghl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2467من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



452كود المقرر : 

sdgnjkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االلبان و تغذیة االنسانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االلبان و تغذیة االنسان

sdgnjk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2468من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



453كود المقرر : 

mvckjgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (طرق تحلیل االلبان و منتجاتھا)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (طرق تحلیل االلبان و منتجاتھا)

mvckjgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2469من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



454كود المقرر : 

SDFGJKNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا المنتجات الدھنیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا المنتجات الدھنیھ

SDFGJKN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2470من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D32كود المقرر : 

ertjekrtjhklfjhkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البادنات و األلبان المتخمرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البادنات و األلبان المتخمرة

ertjekrtjhklfjhk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2471من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



456كود المقرر : 

DFGNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا المثلجات اللبنیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا المثلجات اللبنیھ

DFGNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2472من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



457كود المقرر : 

DGNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تدریب میدانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تدریب میدانى

DGNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2473من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2474من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



459كود المقرر : 

DGHNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات علوم االغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات علوم االغذیة

DGHN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2475من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



460كود المقرر : 

DFGNMKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اللبن السائل و معامالتھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اللبن السائل و معامالتھ

DFGNMK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2476من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2477من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



462كود المقرر : 

NDFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات تغذیة االنسانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات تغذیة االنسان

NDFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2478من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة البان/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2479من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2480من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2481من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



426كود المقرر : 

DSAFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (الكیمیاء الطبیعیة للبن و منتجاتھ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (الكیمیاء الطبیعیة للبن و منتجاتھ)

DSAFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2482من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



427كود المقرر : 

DFGMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (كیمیاء المكونات اللبنیھ الرئیسیة)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (كیمیاء المكونات اللبنیھ الرئیسیة)

DFGM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2483من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



428كود المقرر : 

SDFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا انتاج منتجات اللبن و بدائلھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا انتاج منتجات اللبن و بدائلھا

SDFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2484من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



429كود المقرر : 

علوم اغذیة (كیمیاء انزیمات و فیتامینات وصف المقرر بالعربیة  : 
اللبن) - متقدم

GFHNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (كیمیاء انزیمات و فیتامینات اللبن) - متقدم

GFHN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2485من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



430كود المقرر : 

WGKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخواص الوظیفیة لمكونات اللبن الرئیسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخواص الوظیفیة لمكونات اللبن الرئیسیة

WGK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2486من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



88888كود المقرر : 

kkkkkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا اللبن و منتجاتھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا اللبن و منتجاتھ - متقدم

kkkkk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2487من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



432كود المقرر : 

التلوث المیكروبیوجى و الكیمیائى للبن و وصف المقرر بالعربیة  : 
منتجاتھ

QWEMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلوث المیكروبیوجى و الكیمیائى للبن و منتجاتھ

QWEM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2488من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



434كود المقرر : 

DFNLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (میكروبیولوجیا المنتجات اللبنیھ)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (میكروبیولوجیا المنتجات اللبنیھ)

DFNL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2489من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D27كود المقرر : 

ertieryoiklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا اللبن -متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا اللبن -متقدم

ertieryoikl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2490من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



436كود المقرر : 

KGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا المنتجات اللبنیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا المنتجات اللبنیھ - متقدم

KG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2491من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



437كود المقرر : 

WMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا اللبن و منتجاتھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا اللبن و منتجاتھ

WM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2492من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



438كود المقرر : 

MILKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا المعامالت الحراریة للبن السائلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا المعامالت الحراریة للبن السائل

MILK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2493من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



439كود المقرر : 

CHEES TECHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الجبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الجبن

CHEES TECH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2494من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



440كود المقرر : 

ASFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا منتجات اللبن الدھنیھ و المثلجاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا منتجات اللبن الدھنیھ و المثلجات

ASFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2495من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



441كود المقرر : 

HJKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االلبان المكثفة و المجففھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االلبان المكثفة و المجففھ

HJKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2496من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



442كود المقرر : 

تكنولوجیا تعبئة و تغلیف و تخزین المنتجات وصف المقرر بالعربیة  : 
اللبنیھ

DFGLJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تعبئة و تغلیف و تخزین المنتجات اللبنیھ

DFGLJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2497من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



443كود المقرر : 

ASKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا تصنیع النواتج الثانویھ اللبنیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تصنیع النواتج الثانویھ اللبنیھ

ASKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2498من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



444كود المقرر : 

SDFGJKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االلبان المتخمرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االلبان المتخمرة

SDFGJK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2499من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



445كود المقرر : 

QMAوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اختبارات جودة االلبان و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اختبارات جودة االلبان و منتجاتھا

QMA : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2500من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



446كود المقرر : 

تكنولوجیا انتاج بدائل اللبن (المنتجات اللبنیھ وصف المقرر بالعربیة  : 
الخاصھ)

DFKGJNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا انتاج بدائل اللبن (المنتجات اللبنیھ الخاصھ)

DFKGJN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2501من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



447كود المقرر : 

FGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج لبن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج لبن - متقدم

FGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2502من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



448كود المقرر : 

fdgmkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الشئون الصحیھ لمصنع اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الشئون الصحیھ لمصنع اللبن

fdgmk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2503من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



449كود المقرر : 

dhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بدائل اللبن و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بدائل اللبن و منتجاتھا

dh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2504من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



450كود المقرر : 

rgmkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (ھندسة مصنع االلبان)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (ھندسة مصنع االلبان)

rgmk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2505من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



451كود المقرر : 

gjmkghlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (تخطیط مصانع االلبان)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (تخطیط مصانع االلبان)

gjmkghl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2506من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



452كود المقرر : 

sdgnjkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االلبان و تغذیة االنسانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االلبان و تغذیة االنسان

sdgnjk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2507من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



453كود المقرر : 

mvckjgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علوم اغذیة (طرق تحلیل االلبان و منتجاتھا)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علوم اغذیة (طرق تحلیل االلبان و منتجاتھا)

mvckjgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2508من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



454كود المقرر : 

SDFGJKNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا المنتجات الدھنیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا المنتجات الدھنیھ

SDFGJKN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2509من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D32كود المقرر : 

ertjekrtjhklfjhkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البادنات و األلبان المتخمرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البادنات و األلبان المتخمرة

ertjekrtjhklfjhk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2510من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



456كود المقرر : 

DFGNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا المثلجات اللبنیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا المثلجات اللبنیھ

DFGNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2511من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



457كود المقرر : 

DGNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تدریب میدانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تدریب میدانى

DGNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2512من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2513من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



459كود المقرر : 

DGHNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات علوم االغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات علوم االغذیة

DGHN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2514من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



460كود المقرر : 

DFGNMKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اللبن السائل و معامالتھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اللبن السائل و معامالتھ

DFGNMK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2515من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2516من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



462كود المقرر : 

NDFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات تغذیة االنسانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات تغذیة االنسان

NDFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2517من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-انتاج دواجن

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى انتاج الدواجن/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

صفحة 2518من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2519من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



789كود المقرر : 

Special Studiesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصھ

Special Studies : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2520من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2521من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



317كود المقرر : 

sfsdffgdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الخلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الخلیة

sfsdffgd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2522من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



318كود المقرر : 

sdghfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا اقلمھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا اقلمھ - متقدم

sdghfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2523من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



319كود المقرر : 

sdggjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا مقارنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا مقارن

sdggj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2524من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



320كود المقرر : 

fhjjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیو لوجیا النمــــووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیو لوجیا النمــــو

fhjj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2525من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



321كود المقرر : 

jjjgfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الغدد الصماء - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الغدد الصماء - متقدم

jjjgfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2526من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



322كود المقرر : 

hsgtgtrtوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوحیا تكوین البیضھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوحیا تكوین البیضھ

hsgtgtrt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2527من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



323كود المقرر : 

dfhhkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التناسل و التلقیح الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التناسل و التلقیح الصناعى

dfhhk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2528من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



324كود المقرر : 

gghddhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التغذیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التغذیھ

gghddh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2529من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



325كود المقرر : 

fgmdkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھضم و التمثیل الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھضم و التمثیل الغذائى

fgmdk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2530من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



326كود المقرر : 

dfmkmlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقلمة االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقلمة االرانب

dfmkml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2531من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



327كود المقرر : 

dfglghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة دواجن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة دواجن - متقدم

dfglgh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2532من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



328كود المقرر : 

dfgmkdfmgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا مواد العلف - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا مواد العلف - متقدم

dfgmkdfmg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2533من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



329كود المقرر : 

Vitamensوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الفیتامیناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفیتامینات

Vitamens : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2534من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



330كود المقرر : 

Metal Elimentوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العناصر المعدنیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العناصر المعدنیة

Metal Eliment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2535من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



331كود المقرر : 

Eliments and Vitamensوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العناصر المعدنیة و الفیتامیناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العناصر المعدنیة و الفیتامینات

Eliments and Vitamens : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2536من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



332كود المقرر : 

New Techniqوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى تغذیة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى تغذیة الدواجن

New Techniq : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2537من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



333كود المقرر : 

Mixوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تجھیز مخالیط مواد العلف و المركزاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تجھیز مخالیط مواد العلف و المركزات

Mix : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2538من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



334كود المقرر : 

DNDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الرومىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الرومى

DND : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2539من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



335كود المقرر : 

gdgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الطیور المائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الطیور المائیة

gdg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2540من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



336كود المقرر : 

fghlkjhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االرانب

fghlkjh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2541من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



337كود المقرر : 

Chikensوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الدواجن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الدواجن - متقدم

Chikens : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2542من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



338كود المقرر : 

DSFGkjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج السالالت الھجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج السالالت الھجن

DSFGkj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2543من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



339كود المقرر : 

Rabbitsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین االرانب

Rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2544من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



340كود المقرر : 

bnfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین الرومىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین الرومى

bnf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2545من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



341كود المقرر : 

sdfgKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین الطیور المائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین الطیور المائیة

sdfgK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2546من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



342كود المقرر : 

dsgKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى تربیة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى تربیة الدواجن

dsgKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2547من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



343كود المقرر : 

SDGGNMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المقاومة الوراثیة لالمراضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المقاومة الوراثیة لالمراض

SDGGNM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2548من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



344كود المقرر : 

DFHHLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة قطعان امھات و جدات سالالت اللحموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة قطعان امھات و جدات سالالت اللحم

DFHHL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2549من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



345كود المقرر : 

HFGHMKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة قطعان امھات و جدات سالالت البیضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة قطعان امھات و جدات سالالت البیض

HFGHMKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2550من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



346كود المقرر : 

BMVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تفریخ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تفریخ - متقدم

BMV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2551من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



347كود المقرر : 

WQFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء و ادارة معامل التفریخوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء و ادارة معامل التفریخ

WQFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2552من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



348كود المقرر : 

DFGKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج بیض المائدهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج بیض المائده

DFGKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2553من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



349كود المقرر : 

SDFMGFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج دواجن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج دواجن - متقدم

SDFMGF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2554من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



350كود المقرر : 

SDNSDNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج االرانب

SDNSDN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2555من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



351كود المقرر : 

SDFGMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الطیور المائیة الداخلیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الطیور المائیة الداخلیة - متقدم

SDFGM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2556من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



352كود المقرر : 

SDFMPKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الرومى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الرومى - متقدم

SDFMPK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2557من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



353كود المقرر : 

BEAUTY BIRDSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طیور الزینة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طیور الزینة - متقدم

BEAUTY BIRDS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2558من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



354كود المقرر : 

XCVMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مشاكل مزارع الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مشاكل مزارع الدواجن

XCVM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2559من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



355كود المقرر : 

DFMOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم مزارع الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم مزارع الدواجن

DFMO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2560من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



356كود المقرر : 

DSMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى صناعة التفریخوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى صناعة التفریخ

DSM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2561من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



357كود المقرر : 

WSWوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تركیب و جودة لحوم الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تركیب و جودة لحوم الدواجن

WSW : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2562من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



358كود المقرر : 

WFKKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تركیب و جودة البیضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تركیب و جودة البیض

WFKK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2563من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



359كود المقرر : 

QSFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و تجھیز فراء االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و تجھیز فراء االرانب

QSFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2564من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



361كود المقرر : 

ELGKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیو لوجیا التناسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیو لوجیا التناسل

ELGK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2565من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



360كود المقرر : 

SLFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تجھیز منتجات الدواجن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تجھیز منتجات الدواجن - متقدم

SLFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2566من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



362كود المقرر : 

DGHFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التلقیح الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التلقیح الصناعى

DGHFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2567من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



363كود المقرر : 

mNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صفات السائل المنوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صفات السائل المنوى

mN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2568من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



364كود المقرر : 

QWSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السلوك الداجنىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السلوك الداجنى

QWS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2569من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



365كود المقرر : 

SDFMLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب االلى فى مجال الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى مجال الدواجن

SDFML : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2570من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



366كود المقرر : 

GHFGHJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحسین الوراثى و انتخاب السالالتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحسین الوراثى و انتخاب السالالت

GHFGHJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2571من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



367كود المقرر : 

DIFRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم التزاوج المختلفةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم التزاوج المختلفة

DIFR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2572من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



368كود المقرر : 

ANLSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء تحلیل اللحوموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء تحلیل اللحوم

ANLS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2573من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



369كود المقرر : 

SDGFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و تربیة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و تربیة الدواجن

SDGFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2574من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2575من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



392كود المقرر : 

DFGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوان و دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

61ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوان و دواجن

DFGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2576من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



393كود المقرر : 

GENRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحسین حیوان - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

62ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحسین حیوان - عام

GENR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2577من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



394كود المقرر : 

SFLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و تربیة حیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

64ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و تربیة حیوان

SFLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2578من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



1كود المقرر : 

eaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : لغة إنجلیزیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

65ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     لغة إنجلیزیة

ea : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2579من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



2كود المقرر : 

YUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حاسب آليوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

66ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حاسب آلي

YU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 û نظرى

24.0 2.0 ü عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة انتاج الدواجن/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

صفحة 2580من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2581من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



789كود المقرر : 

Special Studiesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصھ

Special Studies : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2582من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2583من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



317كود المقرر : 

sfsdffgdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الخلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الخلیة

sfsdffgd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2584من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



318كود المقرر : 

sdghfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا اقلمھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا اقلمھ - متقدم

sdghfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2585من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



319كود المقرر : 

sdggjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا مقارنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا مقارن

sdggj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2586من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



320كود المقرر : 

fhjjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیو لوجیا النمــــووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیو لوجیا النمــــو

fhjj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2587من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



321كود المقرر : 

jjjgfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الغدد الصماء - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الغدد الصماء - متقدم

jjjgfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2588من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



322كود المقرر : 

hsgtgtrtوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوحیا تكوین البیضھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوحیا تكوین البیضھ

hsgtgtrt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2589من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



323كود المقرر : 

dfhhkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التناسل و التلقیح الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التناسل و التلقیح الصناعى

dfhhk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2590من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



324كود المقرر : 

gghddhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التغذیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التغذیھ

gghddh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2591من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



325كود المقرر : 

fgmdkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھضم و التمثیل الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھضم و التمثیل الغذائى

fgmdk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2592من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



326كود المقرر : 

dfmkmlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقلمة االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقلمة االرانب

dfmkml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2593من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



327كود المقرر : 

dfglghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة دواجن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة دواجن - متقدم

dfglgh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2594من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



328كود المقرر : 

dfgmkdfmgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا مواد العلف - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا مواد العلف - متقدم

dfgmkdfmg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2595من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



329كود المقرر : 

Vitamensوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الفیتامیناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفیتامینات

Vitamens : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2596من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



330كود المقرر : 

Metal Elimentوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العناصر المعدنیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العناصر المعدنیة

Metal Eliment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2597من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



331كود المقرر : 

Eliments and Vitamensوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العناصر المعدنیة و الفیتامیناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العناصر المعدنیة و الفیتامینات

Eliments and Vitamens : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2598من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



332كود المقرر : 

New Techniqوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى تغذیة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى تغذیة الدواجن

New Techniq : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2599من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



333كود المقرر : 

Mixوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تجھیز مخالیط مواد العلف و المركزاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تجھیز مخالیط مواد العلف و المركزات

Mix : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2600من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



334كود المقرر : 

DNDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الرومىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الرومى

DND : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2601من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



335كود المقرر : 

gdgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الطیور المائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الطیور المائیة

gdg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2602من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



336كود المقرر : 

fghlkjhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االرانب

fghlkjh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2603من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



337كود المقرر : 

Chikensوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الدواجن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الدواجن - متقدم

Chikens : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2604من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



338كود المقرر : 

DSFGkjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج السالالت الھجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج السالالت الھجن

DSFGkj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2605من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



339كود المقرر : 

Rabbitsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین االرانب

Rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2606من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



340كود المقرر : 

bnfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین الرومىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین الرومى

bnf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2607من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



341كود المقرر : 

sdfgKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین الطیور المائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین الطیور المائیة

sdfgK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2608من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



342كود المقرر : 

dsgKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى تربیة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى تربیة الدواجن

dsgKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2609من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



343كود المقرر : 

SDGGNMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المقاومة الوراثیة لالمراضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المقاومة الوراثیة لالمراض

SDGGNM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2610من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



344كود المقرر : 

DFHHLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة قطعان امھات و جدات سالالت اللحموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة قطعان امھات و جدات سالالت اللحم

DFHHL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2611من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



345كود المقرر : 

HFGHMKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة قطعان امھات و جدات سالالت البیضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة قطعان امھات و جدات سالالت البیض

HFGHMKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2612من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



346كود المقرر : 

BMVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تفریخ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تفریخ - متقدم

BMV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2613من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



347كود المقرر : 

WQFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء و ادارة معامل التفریخوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء و ادارة معامل التفریخ

WQFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2614من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



348كود المقرر : 

DFGKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج بیض المائدهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج بیض المائده

DFGKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2615من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



349كود المقرر : 

SDFMGFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج دواجن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج دواجن - متقدم

SDFMGF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2616من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



350كود المقرر : 

SDNSDNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج االرانب

SDNSDN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2617من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



351كود المقرر : 

SDFGMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الطیور المائیة الداخلیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الطیور المائیة الداخلیة - متقدم

SDFGM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2618من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



352كود المقرر : 

SDFMPKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الرومى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الرومى - متقدم

SDFMPK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2619من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



353كود المقرر : 

BEAUTY BIRDSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طیور الزینة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طیور الزینة - متقدم

BEAUTY BIRDS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2620من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



354كود المقرر : 

XCVMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مشاكل مزارع الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مشاكل مزارع الدواجن

XCVM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2621من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



355كود المقرر : 

DFMOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم مزارع الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم مزارع الدواجن

DFMO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2622من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



356كود المقرر : 

DSMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى صناعة التفریخوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى صناعة التفریخ

DSM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2623من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



357كود المقرر : 

WSWوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تركیب و جودة لحوم الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تركیب و جودة لحوم الدواجن

WSW : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2624من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



358كود المقرر : 

WFKKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تركیب و جودة البیضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تركیب و جودة البیض

WFKK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2625من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



359كود المقرر : 

QSFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و تجھیز فراء االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و تجھیز فراء االرانب

QSFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2626من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



361كود المقرر : 

ELGKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیو لوجیا التناسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیو لوجیا التناسل

ELGK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2627من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



362كود المقرر : 

DGHFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التلقیح الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التلقیح الصناعى

DGHFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2628من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



363كود المقرر : 

mNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صفات السائل المنوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صفات السائل المنوى

mN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2629من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



364كود المقرر : 

QWSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السلوك الداجنىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السلوك الداجنى

QWS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2630من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



365كود المقرر : 

SDFMLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب االلى فى مجال الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى مجال الدواجن

SDFML : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2631من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



366كود المقرر : 

GHFGHJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحسین الوراثى و انتخاب السالالتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحسین الوراثى و انتخاب السالالت

GHFGHJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2632من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



367كود المقرر : 

DIFRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم التزاوج المختلفةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم التزاوج المختلفة

DIFR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2633من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



368كود المقرر : 

ANLSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء تحلیل اللحوموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء تحلیل اللحوم

ANLS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2634من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



369كود المقرر : 

SDGFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و تربیة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و تربیة الدواجن

SDGFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2635من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2636من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



392كود المقرر : 

DFGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوان و دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

57ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوان و دواجن

DFGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2637من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



393كود المقرر : 

GENRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحسین حیوان - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

58ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحسین حیوان - عام

GENR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2638من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



394كود المقرر : 

SFLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و تربیة حیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

59ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و تربیة حیوان

SFLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2639من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



360كود المقرر : 

SLFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تجھیز منتجات الدواجن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تجھیز منتجات الدواجن - متقدم

SLFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2640من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



485كود المقرر : 

drgmdkrtglmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحلیل االحصائى للمتغیرات المتعددهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

61ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل االحصائى للمتغیرات المتعدده

drgmdkrtglm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى انتاج الدواجن/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 2641من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2642من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



789كود المقرر : 

Special Studiesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصھ

Special Studies : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2643من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2644من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



317كود المقرر : 

sfsdffgdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الخلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الخلیة

sfsdffgd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2645من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



318كود المقرر : 

sdghfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا اقلمھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا اقلمھ - متقدم

sdghfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2646من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



319كود المقرر : 

sdggjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا مقارنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا مقارن

sdggj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2647من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



320كود المقرر : 

fhjjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیو لوجیا النمــــووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیو لوجیا النمــــو

fhjj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2648من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



321كود المقرر : 

jjjgfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الغدد الصماء - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الغدد الصماء - متقدم

jjjgfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2649من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



322كود المقرر : 

hsgtgtrtوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوحیا تكوین البیضھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوحیا تكوین البیضھ

hsgtgtrt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2650من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



323كود المقرر : 

dfhhkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التناسل و التلقیح الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التناسل و التلقیح الصناعى

dfhhk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2651من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



324كود المقرر : 

gghddhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التغذیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التغذیھ

gghddh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2652من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



325كود المقرر : 

fgmdkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھضم و التمثیل الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھضم و التمثیل الغذائى

fgmdk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2653من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



326كود المقرر : 

dfmkmlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقلمة االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقلمة االرانب

dfmkml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2654من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



327كود المقرر : 

dfglghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة دواجن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة دواجن - متقدم

dfglgh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2655من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



328كود المقرر : 

dfgmkdfmgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا مواد العلف - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا مواد العلف - متقدم

dfgmkdfmg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2656من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



329كود المقرر : 

Vitamensوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الفیتامیناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفیتامینات

Vitamens : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2657من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



330كود المقرر : 

Metal Elimentوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العناصر المعدنیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العناصر المعدنیة

Metal Eliment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2658من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



331كود المقرر : 

Eliments and Vitamensوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العناصر المعدنیة و الفیتامیناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العناصر المعدنیة و الفیتامینات

Eliments and Vitamens : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2659من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



332كود المقرر : 

New Techniqوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى تغذیة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى تغذیة الدواجن

New Techniq : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2660من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



333كود المقرر : 

Mixوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تجھیز مخالیط مواد العلف و المركزاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تجھیز مخالیط مواد العلف و المركزات

Mix : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2661من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



334كود المقرر : 

DNDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الرومىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الرومى

DND : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2662من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



335كود المقرر : 

gdgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الطیور المائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الطیور المائیة

gdg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2663من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



336كود المقرر : 

fghlkjhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االرانب

fghlkjh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2664من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



337كود المقرر : 

Chikensوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الدواجن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الدواجن - متقدم

Chikens : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2665من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



338كود المقرر : 

DSFGkjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج السالالت الھجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج السالالت الھجن

DSFGkj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2666من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



339كود المقرر : 

Rabbitsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین االرانب

Rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2667من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



340كود المقرر : 

bnfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین الرومىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین الرومى

bnf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2668من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



341كود المقرر : 

sdfgKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین الطیور المائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین الطیور المائیة

sdfgK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2669من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



342كود المقرر : 

dsgKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى تربیة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى تربیة الدواجن

dsgKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2670من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



343كود المقرر : 

SDGGNMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المقاومة الوراثیة لالمراضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المقاومة الوراثیة لالمراض

SDGGNM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2671من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



344كود المقرر : 

DFHHLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة قطعان امھات و جدات سالالت اللحموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة قطعان امھات و جدات سالالت اللحم

DFHHL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2672من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



345كود المقرر : 

HFGHMKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة قطعان امھات و جدات سالالت البیضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة قطعان امھات و جدات سالالت البیض

HFGHMKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2673من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



346كود المقرر : 

BMVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تفریخ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تفریخ - متقدم

BMV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2674من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



347كود المقرر : 

WQFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء و ادارة معامل التفریخوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء و ادارة معامل التفریخ

WQFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2675من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



348كود المقرر : 

DFGKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج بیض المائدهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج بیض المائده

DFGKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2676من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



349كود المقرر : 

SDFMGFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج دواجن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج دواجن - متقدم

SDFMGF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2677من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



350كود المقرر : 

SDNSDNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج االرانب

SDNSDN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2678من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



351كود المقرر : 

SDFGMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الطیور المائیة الداخلیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الطیور المائیة الداخلیة - متقدم

SDFGM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2679من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



352كود المقرر : 

SDFMPKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الرومى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الرومى - متقدم

SDFMPK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2680من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



353كود المقرر : 

BEAUTY BIRDSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طیور الزینة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طیور الزینة - متقدم

BEAUTY BIRDS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2681من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



354كود المقرر : 

XCVMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مشاكل مزارع الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مشاكل مزارع الدواجن

XCVM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2682من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



355كود المقرر : 

DFMOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم مزارع الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم مزارع الدواجن

DFMO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2683من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



356كود المقرر : 

DSMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى صناعة التفریخوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى صناعة التفریخ

DSM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2684من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



357كود المقرر : 

WSWوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تركیب و جودة لحوم الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تركیب و جودة لحوم الدواجن

WSW : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2685من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



358كود المقرر : 

WFKKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تركیب و جودة البیضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تركیب و جودة البیض

WFKK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2686من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



359كود المقرر : 

QSFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و تجھیز فراء االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و تجھیز فراء االرانب

QSFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2687من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



361كود المقرر : 

ELGKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیو لوجیا التناسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیو لوجیا التناسل

ELGK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2688من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



360كود المقرر : 

SLFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تجھیز منتجات الدواجن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تجھیز منتجات الدواجن - متقدم

SLFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2689من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



362كود المقرر : 

DGHFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التلقیح الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التلقیح الصناعى

DGHFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2690من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



363كود المقرر : 

mNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صفات السائل المنوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صفات السائل المنوى

mN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2691من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



364كود المقرر : 

QWSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السلوك الداجنىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السلوك الداجنى

QWS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2692من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



365كود المقرر : 

SDFMLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب االلى فى مجال الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى مجال الدواجن

SDFML : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2693من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



366كود المقرر : 

GHFGHJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحسین الوراثى و انتخاب السالالتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحسین الوراثى و انتخاب السالالت

GHFGHJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2694من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



367كود المقرر : 

DIFRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم التزاوج المختلفةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم التزاوج المختلفة

DIFR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2695من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



368كود المقرر : 

ANLSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء تحلیل اللحوموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء تحلیل اللحوم

ANLS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2696من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



369كود المقرر : 

SDGFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و تربیة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و تربیة الدواجن

SDGFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2697من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2698من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



392كود المقرر : 

DFGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوان و دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

61ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوان و دواجن

DFGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2699من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



393كود المقرر : 

GENRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحسین حیوان - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

62ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحسین حیوان - عام

GENR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2700من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



394كود المقرر : 

SFLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و تربیة حیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

64ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و تربیة حیوان

SFLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2701من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة انتاج الدواجن/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2702من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



789كود المقرر : 

Special Studiesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصھ

Special Studies : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2703من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2704من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



317كود المقرر : 

sfsdffgdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الخلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الخلیة

sfsdffgd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2705من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



318كود المقرر : 

sdghfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا اقلمھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا اقلمھ - متقدم

sdghfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2706من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



319كود المقرر : 

sdggjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا مقارنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا مقارن

sdggj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2707من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



320كود المقرر : 

fhjjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیو لوجیا النمــــووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیو لوجیا النمــــو

fhjj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2708من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



321كود المقرر : 

jjjgfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الغدد الصماء - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الغدد الصماء - متقدم

jjjgfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2709من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



322كود المقرر : 

hsgtgtrtوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوحیا تكوین البیضھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوحیا تكوین البیضھ

hsgtgtrt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2710من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



323كود المقرر : 

dfhhkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التناسل و التلقیح الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التناسل و التلقیح الصناعى

dfhhk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2711من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



324كود المقرر : 

gghddhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التغذیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التغذیھ

gghddh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2712من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



325كود المقرر : 

fgmdkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھضم و التمثیل الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھضم و التمثیل الغذائى

fgmdk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2713من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



326كود المقرر : 

dfmkmlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقلمة االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقلمة االرانب

dfmkml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2714من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



327كود المقرر : 

dfglghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة دواجن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة دواجن - متقدم

dfglgh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2715من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



328كود المقرر : 

dfgmkdfmgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا مواد العلف - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا مواد العلف - متقدم

dfgmkdfmg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2716من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



329كود المقرر : 

Vitamensوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الفیتامیناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفیتامینات

Vitamens : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2717من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



330كود المقرر : 

Metal Elimentوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العناصر المعدنیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العناصر المعدنیة

Metal Eliment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2718من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



331كود المقرر : 

Eliments and Vitamensوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العناصر المعدنیة و الفیتامیناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العناصر المعدنیة و الفیتامینات

Eliments and Vitamens : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2719من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



332كود المقرر : 

New Techniqوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى تغذیة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى تغذیة الدواجن

New Techniq : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2720من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



333كود المقرر : 

Mixوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تجھیز مخالیط مواد العلف و المركزاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تجھیز مخالیط مواد العلف و المركزات

Mix : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2721من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



334كود المقرر : 

DNDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الرومىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الرومى

DND : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2722من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



335كود المقرر : 

gdgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الطیور المائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الطیور المائیة

gdg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2723من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



336كود المقرر : 

fghlkjhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االرانب

fghlkjh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2724من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



337كود المقرر : 

Chikensوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الدواجن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الدواجن - متقدم

Chikens : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2725من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



338كود المقرر : 

DSFGkjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج السالالت الھجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج السالالت الھجن

DSFGkj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2726من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



339كود المقرر : 

Rabbitsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین االرانب

Rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2727من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



340كود المقرر : 

bnfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین الرومىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین الرومى

bnf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2728من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



341كود المقرر : 

sdfgKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین الطیور المائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین الطیور المائیة

sdfgK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2729من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



342كود المقرر : 

dsgKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى تربیة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى تربیة الدواجن

dsgKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2730من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



343كود المقرر : 

SDGGNMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المقاومة الوراثیة لالمراضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المقاومة الوراثیة لالمراض

SDGGNM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2731من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



344كود المقرر : 

DFHHLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة قطعان امھات و جدات سالالت اللحموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة قطعان امھات و جدات سالالت اللحم

DFHHL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2732من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



345كود المقرر : 

HFGHMKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة قطعان امھات و جدات سالالت البیضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة قطعان امھات و جدات سالالت البیض

HFGHMKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2733من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



346كود المقرر : 

BMVوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تفریخ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تفریخ - متقدم

BMV : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2734من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



347كود المقرر : 

WQFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء و ادارة معامل التفریخوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء و ادارة معامل التفریخ

WQFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2735من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



348كود المقرر : 

DFGKLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج بیض المائدهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج بیض المائده

DFGKL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2736من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



349كود المقرر : 

SDFMGFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج دواجن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج دواجن - متقدم

SDFMGF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2737من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



350كود المقرر : 

SDNSDNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج االرانب

SDNSDN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2738من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



351كود المقرر : 

SDFGMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الطیور المائیة الداخلیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الطیور المائیة الداخلیة - متقدم

SDFGM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2739من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



352كود المقرر : 

SDFMPKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الرومى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الرومى - متقدم

SDFMPK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2740من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



353كود المقرر : 

BEAUTY BIRDSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طیور الزینة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طیور الزینة - متقدم

BEAUTY BIRDS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2741من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



354كود المقرر : 

XCVMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مشاكل مزارع الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مشاكل مزارع الدواجن

XCVM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2742من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



355كود المقرر : 

DFMOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم مزارع الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم مزارع الدواجن

DFMO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2743من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



356كود المقرر : 

DSMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى صناعة التفریخوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى صناعة التفریخ

DSM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2744من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



357كود المقرر : 

WSWوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تركیب و جودة لحوم الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تركیب و جودة لحوم الدواجن

WSW : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2745من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



358كود المقرر : 

WFKKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تركیب و جودة البیضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تركیب و جودة البیض

WFKK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2746من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



359كود المقرر : 

QSFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و تجھیز فراء االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و تجھیز فراء االرانب

QSFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2747من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



361كود المقرر : 

ELGKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیو لوجیا التناسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیو لوجیا التناسل

ELGK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2748من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



362كود المقرر : 

DGHFMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التلقیح الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التلقیح الصناعى

DGHFM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2749من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



363كود المقرر : 

mNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صفات السائل المنوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صفات السائل المنوى

mN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2750من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



364كود المقرر : 

QWSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السلوك الداجنىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السلوك الداجنى

QWS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2751من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



365كود المقرر : 

SDFMLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب االلى فى مجال الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى مجال الدواجن

SDFML : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2752من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



366كود المقرر : 

GHFGHJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحسین الوراثى و انتخاب السالالتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحسین الوراثى و انتخاب السالالت

GHFGHJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2753من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



367كود المقرر : 

DIFRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم التزاوج المختلفةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم التزاوج المختلفة

DIFR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2754من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



368كود المقرر : 

ANLSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء تحلیل اللحوموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء تحلیل اللحوم

ANLS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2755من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



369كود المقرر : 

SDGFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و تربیة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و تربیة الدواجن

SDGFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2756من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2757من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



392كود المقرر : 

DFGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوان و دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

57ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوان و دواجن

DFGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2758من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



393كود المقرر : 

GENRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحسین حیوان - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

58ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحسین حیوان - عام

GENR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2759من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



394كود المقرر : 

SFLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و تربیة حیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

59ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و تربیة حیوان

SFLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2760من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



360كود المقرر : 

SLFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تجھیز منتجات الدواجن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تجھیز منتجات الدواجن - متقدم

SLFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2761من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-انتاج حیوانى

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى انتاج الحیوان/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

صفحة 2762من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2763من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2764من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2765من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



242كود المقرر : 

MILKHKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایھ و انتاج ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایھ و انتاج ماشیة اللبن

MILKHK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2766من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



243كود المقرر : 

WSDAQوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االقلمھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االقلمھ

WSDAQ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2767من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



244كود المقرر : 

ANIMALSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیھ الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیھ الحیوان

ANIMALS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2768من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



245كود المقرر : 

DFGBCDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین الحیوان

DFGBCD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2769من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



246كود المقرر : 

ASFDFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكوین و تصنیع عالئق الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكوین و تصنیع عالئق الحیوان

ASFDFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2770من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



247كود المقرر : 

ASDFGFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء مزارع االنتاج الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء مزارع االنتاج الحیوانى

ASDFGF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2771من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



248كود المقرر : 

AWEFGDDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و انتاج االغنام و الماعزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و انتاج االغنام و الماعز

AWEFGDD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2772من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



323كود المقرر : 

dfhhkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التناسل و التلقیح الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التناسل و التلقیح الصناعى

dfhhk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2773من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



249كود المقرر : 

WERGFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التناسل فى الحیوان و التلقیح الصناعيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل فى الحیوان و التلقیح الصناعي

WERGFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2774من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



251كود المقرر : 

QAASSFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االعالف الغیر تقلیدیھ للمجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االعالف الغیر تقلیدیھ للمجترات

QAASSF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2775من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



252كود المقرر : 

QASDFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و انتاج ماشیھ اللحموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و انتاج ماشیھ اللحم

QASDFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2776من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



253كود المقرر : 

WGHHFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و تنشئة العجول الرضیعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و تنشئة العجول الرضیعة

WGHHF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2777من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



254كود المقرر : 

SDVFRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ماشیة لبن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ماشیة لبن - متقدم

SDVFR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2778من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



255كود المقرر : 

DGFFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ماشیھ لحم - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ماشیھ لحم - متقدم

DGFFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2779من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



256كود المقرر : 

SDFGGHRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اغنام - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اغنام - متقدم

SDFGGHR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2780من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



257كود المقرر : 

SDGBGGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و تكنولوجیا الصوفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و تكنولوجیا الصوف

SDGBGG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2781من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



258كود المقرر : 

SDBFGFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج ماعز - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج ماعز - متقدم

SDBFGF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2782من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



259كود المقرر : 

SDGCFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج اللحم من االغنام و الماعزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج اللحم من االغنام و الماعز

SDGCFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2783من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



260كود المقرر : 

BLOOD PHSIOLOGIوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الدم

BLOOD PHSIOLOGI : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2784من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



261كود المقرر : 

ASWSFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھضموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھضم

ASWSF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2785من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



262كود المقرر : 

SDFVFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الجھاز التنفسيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الجھاز التنفسي

SDFVFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2786من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



263كود المقرر : 

RHFGFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االقلمھ و التنظیم الحرارىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االقلمھ و التنظیم الحرارى

RHFGF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2787من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



264كود المقرر : 

WSSFVVFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا انتاج اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا انتاج اللبن

WSSFVVF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2788من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



265كود المقرر : 

ASEFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا انتاج الصوفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا انتاج الصوف

ASEFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2789من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



266كود المقرر : 

WSDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا النمووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا النمو

WSD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2790من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



267كود المقرر : 

QASوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التناسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التناسل

QAS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2791من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



268كود المقرر : 

WSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا غدد صماءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا غدد صماء

WS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2792من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



269كود المقرر : 

SEDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا تمثیل غذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا تمثیل غذائى

SED : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2793من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



270كود المقرر : 

QSGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلقیح الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلقیح الصناعى

QSG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2794من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



271كود المقرر : 

EASوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الحیوان - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الحیوان - متقدم

EAS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2795من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



272كود المقرر : 

ASQDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة ماشیة اللبن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة ماشیة اللبن - متقدم

ASQD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2796من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



273كود المقرر : 

QFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة اغنام - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة اغنام - متقدم

QFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2797من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



274كود المقرر : 

GHDFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم و انتخاب الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم و انتخاب الحیوان

GHDFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2798من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



275كود المقرر : 

ZXCوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق التزاوجوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق التزاوج

ZXC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2799من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



276كود المقرر : 

SDFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : احصاء حیوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     احصاء حیوى

SDFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2800من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



277كود المقرر : 

DFNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم االنتاج الحیوانى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم االنتاج الحیوانى - متقدم

DFNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2801من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



278كود المقرر : 

MEAT Aminalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوانات اللحموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوانات اللحم

MEAT Aminals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2802من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



280كود المقرر : 

Lightوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تمثیل الطاقة فى المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تمثیل الطاقة فى المجترات

Light : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2803من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



281كود المقرر : 

Metal elimentsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تمثیل العناصر المعدنیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تمثیل العناصر المعدنیة

Metal eliments : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2804من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



282كود المقرر : 

Azotiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام المواد االزوتیھ غیر البروتینیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام المواد االزوتیھ غیر البروتینیھ

Azoti : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2805من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



283كود المقرر : 

Alafوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل مواد العلفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل مواد العلف

Alaf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2806من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



284كود المقرر : 

استخدام النظائر المشعھ فى مجال تغذیھ وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوان

Atomوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام النظائر المشعھ فى مجال تغذیھ الحیوان

Atom : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2807من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



285كود المقرر : 

Namyaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الحیوانات النامیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الحیوانات النامیھ

Namya : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2808من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



286كود المقرر : 

Aghnamوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة اغناموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة اغنام

Aghnam : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2809من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



287كود المقرر : 

Soofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الحمالن و الصوفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الحمالن و الصوف

Soof : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2810من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



288كود المقرر : 

Enshaa Mazare Albanوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء و ادارة مزارع االلبانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء و ادارة مزارع االلبان

Enshaa Mazare Alban : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2811من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



289كود المقرر : 

Meatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االنتاج التجارى لماشیة اللحموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االنتاج التجارى لماشیة اللحم

Meat : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2812من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



290كود المقرر : 

MSFGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء مزارع التسمینوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء مزارع التسمین

MSFGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2813من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



291كود المقرر : 

HJMKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء مزارع االغنام و الماعزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء مزارع االغنام و الماعز

HJMK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2814من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



292كود المقرر : 

Profgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االنتاج المكثف لالغنام و الماعزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االنتاج المكثف لالغنام و الماعز

Profg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2815من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



293كود المقرر : 

Qhflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھضم و التمثیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھضم و التمثیل

Qhfl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2816من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



294كود المقرر : 

Wfghlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االنتاج و التكاثر فى الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

57ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االنتاج و التكاثر فى الحیوان

Wfghl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2817من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D25كود المقرر : 

ertkerltkmlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى إنتاج و تغذیة ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

58ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى إنتاج و تغذیة ماشیة اللبن

ertkerltkml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2818من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



296كود المقرر : 

SAFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم مواد العلفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

59ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم مواد العلف

SAFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2819من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



297كود المقرر : 

Qfhhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثھ فى تغذیھ المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثھ فى تغذیھ المجترات

Qfhh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2820من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



298كود المقرر : 

SETوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االضافات الغذائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

61ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االضافات الغذائیة

SET : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2821من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



299كود المقرر : 

Adfkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم االعالف من خالل تجارب الھضموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

62ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم االعالف من خالل تجارب الھضم

Adfk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2822من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



300كود المقرر : 

Wfdlgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الھضم و التمثیل فى المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

63ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الھضم و التمثیل فى المجترات

Wfdlg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2823من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



301كود المقرر : 

QGFDGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اختبارات الصوفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

64ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اختبارات الصوف

QGFDG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2824من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



250كود المقرر : 

WSSFLGGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االنتاج الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

65ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االنتاج الحیوانى

WSSFLGG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2825من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



303كود المقرر : 

SDghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثھ غى تربیة الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

66ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثھ غى تربیة الحیوان

SDgh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2826من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



304كود المقرر : 

Wdfgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التمثیل الغذائي فى الحیوانات المجترهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

67ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التمثیل الغذائي فى الحیوانات المجتره

Wdfgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2827من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



305كود المقرر : 

ASggوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب االلى فى االنتاج الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

68ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى االنتاج الحیوانى

ASgg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2828من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



306كود المقرر : 

SDHHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھرمونات و الغددوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

69ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھرمونات و الغدد

SDHH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2829من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



303كود المقرر : 

SDghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثھ في تربیة الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

70ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثھ في تربیة الحیوان

SDgh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2830من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



308كود المقرر : 

sdfgghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم و طرق التسمین المختلفھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

71ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم و طرق التسمین المختلفھ

sdfggh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2831من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



309كود المقرر : 

QGHHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا نقل االجنھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

72ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا نقل االجنھ

QGHH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2832من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



310كود المقرر : 

Wghjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم الحلیب االلىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

73ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم الحلیب االلى

Wghj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2833من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



311كود المقرر : 

SDFGDGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم التجارب الحیوانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

74ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم التجارب الحیوانیھ

SDFGDG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2834من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



312كود المقرر : 

Sdgsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المقاومھ الوراثیة المراض الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

75ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المقاومھ الوراثیة المراض الحیوان

Sdgs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2835من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



313كود المقرر : 

استخدام الھندسة الوراثیة فى مجال االنتاج وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوانى

edfrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

76ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الھندسة الوراثیة فى مجال االنتاج الحیوانى

edfr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2836من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



314كود المقرر : 

fhdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم تسویق منتجات االلبان و اللحوموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

79ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم تسویق منتجات االلبان و اللحوم

fhdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2837من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



315كود المقرر : 

Hestologiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھستولوجى الحیوان الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

80ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھستولوجى الحیوان الزراعى

Hestologi : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2838من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



316كود المقرر : 

sdgsgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات انتاج حیوانى و دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

81ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات انتاج حیوانى و دواجن

sdgsg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2839من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

90ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2840من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



392كود المقرر : 

DFGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوان و دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

91ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوان و دواجن

DFGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2841من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



393كود المقرر : 

GENRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحسین حیوان - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

93ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحسین حیوان - عام

GENR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2842من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



394كود المقرر : 

SFLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و تربیة حیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

94ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و تربیة حیوان

SFLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2843من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



250كود المقرر : 

WSSFLGGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االنتاج الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

100ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االنتاج الحیوانى

WSSFLGG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2844من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

279كود المقرر : 

SLKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوانات اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

101ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوانات اللبن

SLKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2845من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

صفحة 2846من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



1كود المقرر : 

eaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : لغة إنجلیزیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

102ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     لغة إنجلیزیة

ea : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2847من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



2كود المقرر : 

YUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حاسب آليوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

103ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حاسب آلي

YU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2848من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



326كود المقرر : 

dfmkmlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقلمة االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

104ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقلمة االرانب

dfmkml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة انتاج الحیوان/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

صفحة 2849من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2850من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2851من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2852من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



242كود المقرر : 

MILKHKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایھ و انتاج ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایھ و انتاج ماشیة اللبن

MILKHK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2853من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



243كود المقرر : 

WSDAQوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االقلمھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االقلمھ

WSDAQ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2854من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



244كود المقرر : 

ANIMALSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیھ الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیھ الحیوان

ANIMALS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2855من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



245كود المقرر : 

DFGBCDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین الحیوان

DFGBCD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2856من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



246كود المقرر : 

ASFDFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكوین و تصنیع عالئق الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكوین و تصنیع عالئق الحیوان

ASFDFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2857من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



247كود المقرر : 

ASDFGFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء مزارع االنتاج الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء مزارع االنتاج الحیوانى

ASDFGF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2858من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



248كود المقرر : 

AWEFGDDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و انتاج االغنام و الماعزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و انتاج االغنام و الماعز

AWEFGDD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2859من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



323كود المقرر : 

dfhhkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التناسل و التلقیح الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التناسل و التلقیح الصناعى

dfhhk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2860من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



249كود المقرر : 

WERGFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التناسل فى الحیوان و التلقیح الصناعيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل فى الحیوان و التلقیح الصناعي

WERGFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2861من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



251كود المقرر : 

QAASSFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االعالف الغیر تقلیدیھ للمجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االعالف الغیر تقلیدیھ للمجترات

QAASSF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2862من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



252كود المقرر : 

QASDFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و انتاج ماشیھ اللحموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و انتاج ماشیھ اللحم

QASDFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2863من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



253كود المقرر : 

WGHHFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و تنشئة العجول الرضیعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و تنشئة العجول الرضیعة

WGHHF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2864من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



254كود المقرر : 

SDVFRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ماشیة لبن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ماشیة لبن - متقدم

SDVFR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2865من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



255كود المقرر : 

DGFFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ماشیھ لحم - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ماشیھ لحم - متقدم

DGFFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2866من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



256كود المقرر : 

SDFGGHRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اغنام - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اغنام - متقدم

SDFGGHR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2867من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



257كود المقرر : 

SDGBGGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و تكنولوجیا الصوفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و تكنولوجیا الصوف

SDGBGG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2868من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



258كود المقرر : 

SDBFGFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج ماعز - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج ماعز - متقدم

SDBFGF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2869من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



259كود المقرر : 

SDGCFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج اللحم من االغنام و الماعزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج اللحم من االغنام و الماعز

SDGCFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2870من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



260كود المقرر : 

BLOOD PHSIOLOGIوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الدم

BLOOD PHSIOLOGI : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2871من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



261كود المقرر : 

ASWSFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھضموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھضم

ASWSF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2872من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



262كود المقرر : 

SDFVFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الجھاز التنفسيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الجھاز التنفسي

SDFVFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2873من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



263كود المقرر : 

RHFGFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االقلمھ و التنظیم الحرارىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االقلمھ و التنظیم الحرارى

RHFGF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2874من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



264كود المقرر : 

WSSFVVFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا انتاج اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا انتاج اللبن

WSSFVVF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2875من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



265كود المقرر : 

ASEFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا انتاج الصوفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا انتاج الصوف

ASEFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2876من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



266كود المقرر : 

WSDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا النمووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا النمو

WSD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2877من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



267كود المقرر : 

QASوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التناسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التناسل

QAS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2878من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



268كود المقرر : 

WSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا غدد صماءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا غدد صماء

WS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2879من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



269كود المقرر : 

SEDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا تمثیل غذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا تمثیل غذائى

SED : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2880من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



270كود المقرر : 

QSGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلقیح الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلقیح الصناعى

QSG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2881من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



271كود المقرر : 

EASوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الحیوان - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الحیوان - متقدم

EAS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2882من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



272كود المقرر : 

ASQDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة ماشیة اللبن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة ماشیة اللبن - متقدم

ASQD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2883من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



273كود المقرر : 

QFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة اغنام - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة اغنام - متقدم

QFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2884من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



274كود المقرر : 

GHDFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم و انتخاب الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم و انتخاب الحیوان

GHDFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2885من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



275كود المقرر : 

ZXCوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق التزاوجوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق التزاوج

ZXC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2886من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



276كود المقرر : 

SDFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : احصاء حیوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     احصاء حیوى

SDFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2887من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



277كود المقرر : 

DFNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم االنتاج الحیوانى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم االنتاج الحیوانى - متقدم

DFNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2888من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



278كود المقرر : 

MEAT Aminalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوانات اللحموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوانات اللحم

MEAT Aminals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2889من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



280كود المقرر : 

Lightوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تمثیل الطاقة فى المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تمثیل الطاقة فى المجترات

Light : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2890من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



281كود المقرر : 

Metal elimentsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تمثیل العناصر المعدنیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تمثیل العناصر المعدنیة

Metal eliments : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2891من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



282كود المقرر : 

Azotiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام المواد االزوتیھ غیر البروتینیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام المواد االزوتیھ غیر البروتینیھ

Azoti : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2892من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



283كود المقرر : 

Alafوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل مواد العلفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل مواد العلف

Alaf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2893من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



284كود المقرر : 

استخدام النظائر المشعھ فى مجال تغذیھ وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوان

Atomوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام النظائر المشعھ فى مجال تغذیھ الحیوان

Atom : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2894من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



285كود المقرر : 

Namyaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الحیوانات النامیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الحیوانات النامیھ

Namya : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2895من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



286كود المقرر : 

Aghnamوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة اغناموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة اغنام

Aghnam : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2896من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



287كود المقرر : 

Soofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الحمالن و الصوفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الحمالن و الصوف

Soof : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2897من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



288كود المقرر : 

Enshaa Mazare Albanوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء و ادارة مزارع االلبانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء و ادارة مزارع االلبان

Enshaa Mazare Alban : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2898من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



289كود المقرر : 

Meatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االنتاج التجارى لماشیة اللحموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االنتاج التجارى لماشیة اللحم

Meat : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2899من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



290كود المقرر : 

MSFGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء مزارع التسمینوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء مزارع التسمین

MSFGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2900من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



291كود المقرر : 

HJMKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء مزارع االغنام و الماعزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء مزارع االغنام و الماعز

HJMK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2901من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



292كود المقرر : 

Profgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االنتاج المكثف لالغنام و الماعزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االنتاج المكثف لالغنام و الماعز

Profg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2902من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



293كود المقرر : 

Qhflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھضم و التمثیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھضم و التمثیل

Qhfl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2903من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



294كود المقرر : 

Wfghlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االنتاج و التكاثر فى الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االنتاج و التكاثر فى الحیوان

Wfghl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2904من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D25كود المقرر : 

ertkerltkmlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى إنتاج و تغذیة ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى إنتاج و تغذیة ماشیة اللبن

ertkerltkml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2905من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



296كود المقرر : 

SAFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم مواد العلفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

57ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم مواد العلف

SAFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2906من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



297كود المقرر : 

Qfhhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثھ فى تغذیھ المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

58ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثھ فى تغذیھ المجترات

Qfhh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2907من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



298كود المقرر : 

SETوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االضافات الغذائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

59ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االضافات الغذائیة

SET : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2908من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



299كود المقرر : 

Adfkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم االعالف من خالل تجارب الھضموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم االعالف من خالل تجارب الھضم

Adfk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2909من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



300كود المقرر : 

Wfdlgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الھضم و التمثیل فى المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

61ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الھضم و التمثیل فى المجترات

Wfdlg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2910من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



301كود المقرر : 

QGFDGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اختبارات الصوفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

62ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اختبارات الصوف

QGFDG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2911من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



250كود المقرر : 

WSSFLGGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االنتاج الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

63ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االنتاج الحیوانى

WSSFLGG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2912من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



303كود المقرر : 

SDghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثھ في تربیة الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

64ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثھ في تربیة الحیوان

SDgh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2913من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



304كود المقرر : 

Wdfgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التمثیل الغذائي فى الحیوانات المجترهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

65ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التمثیل الغذائي فى الحیوانات المجتره

Wdfgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2914من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



305كود المقرر : 

ASggوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب االلى فى االنتاج الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

66ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى االنتاج الحیوانى

ASgg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2915من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



306كود المقرر : 

SDHHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھرمونات و الغددوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

67ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھرمونات و الغدد

SDHH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2916من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



307كود المقرر : 

WSggوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى تقییم طالئق ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

68ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى تقییم طالئق ماشیة اللبن

WSgg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2917من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



308كود المقرر : 

sdfgghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم و طرق التسمین المختلفھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

69ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم و طرق التسمین المختلفھ

sdfggh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2918من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



309كود المقرر : 

QGHHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا نقل االجنھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

70ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا نقل االجنھ

QGHH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2919من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



310كود المقرر : 

Wghjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم الحلیب االلىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

71ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم الحلیب االلى

Wghj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2920من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



311كود المقرر : 

SDFGDGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم التجارب الحیوانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

72ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم التجارب الحیوانیھ

SDFGDG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2921من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



312كود المقرر : 

Sdgsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المقاومھ الوراثیة المراض الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

73ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المقاومھ الوراثیة المراض الحیوان

Sdgs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2922من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



313كود المقرر : 

استخدام الھندسة الوراثیة فى مجال االنتاج وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوانى

edfrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

74ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الھندسة الوراثیة فى مجال االنتاج الحیوانى

edfr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2923من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



314كود المقرر : 

fhdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم تسویق منتجات االلبان و اللحوموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

75ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم تسویق منتجات االلبان و اللحوم

fhdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2924من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



315كود المقرر : 

Hestologiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھستولوجى الحیوان الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

76ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھستولوجى الحیوان الزراعى

Hestologi : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2925من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



316كود المقرر : 

sdgsgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات انتاج حیوانى و دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

77ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات انتاج حیوانى و دواجن

sdgsg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2926من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

78ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2927من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



392كود المقرر : 

DFGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوان و دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

79ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوان و دواجن

DFGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2928من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



393كود المقرر : 

GENRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحسین حیوان - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

80ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحسین حیوان - عام

GENR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2929من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



394كود المقرر : 

SFLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و تربیة حیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

81ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و تربیة حیوان

SFLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2930من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



250كود المقرر : 

WSSFLGGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االنتاج الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

100ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االنتاج الحیوانى

WSSFLGG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2931من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



279كود المقرر : 

SLKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوانات اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

101ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوانات اللبن

SLKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 2932من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

صفحة 2933من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



326كود المقرر : 

dfmkmlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقلمة االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

102ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقلمة االرانب

dfmkml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

بالرقم السري 2.0 100.0% 50.0% 50.0 100.0 تحریرى

üمقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى انتاج الحیوان/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 2934من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2935من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2936من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2937من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



242كود المقرر : 

MILKHKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایھ و انتاج ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایھ و انتاج ماشیة اللبن

MILKHK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2938من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



243كود المقرر : 

WSDAQوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االقلمھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االقلمھ

WSDAQ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2939من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



244كود المقرر : 

ANIMALSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیھ الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیھ الحیوان

ANIMALS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2940من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



245كود المقرر : 

DFGBCDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین الحیوان

DFGBCD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2941من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



246كود المقرر : 

ASFDFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكوین و تصنیع عالئق الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكوین و تصنیع عالئق الحیوان

ASFDFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2942من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



247كود المقرر : 

ASDFGFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء مزارع االنتاج الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء مزارع االنتاج الحیوانى

ASDFGF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2943من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



248كود المقرر : 

AWEFGDDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و انتاج االغنام و الماعزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و انتاج االغنام و الماعز

AWEFGDD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2944من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



323كود المقرر : 

dfhhkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التناسل و التلقیح الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التناسل و التلقیح الصناعى

dfhhk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2945من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



249كود المقرر : 

WERGFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التناسل فى الحیوان و التلقیح الصناعيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل فى الحیوان و التلقیح الصناعي

WERGFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2946من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



251كود المقرر : 

QAASSFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االعالف الغیر تقلیدیھ للمجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االعالف الغیر تقلیدیھ للمجترات

QAASSF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2947من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



252كود المقرر : 

QASDFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و انتاج ماشیھ اللحموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و انتاج ماشیھ اللحم

QASDFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2948من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



253كود المقرر : 

WGHHFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و تنشئة العجول الرضیعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و تنشئة العجول الرضیعة

WGHHF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2949من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



254كود المقرر : 

SDVFRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ماشیة لبن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ماشیة لبن - متقدم

SDVFR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2950من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



255كود المقرر : 

DGFFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ماشیھ لحم - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ماشیھ لحم - متقدم

DGFFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2951من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



256كود المقرر : 

SDFGGHRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اغنام - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اغنام - متقدم

SDFGGHR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2952من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



257كود المقرر : 

SDGBGGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و تكنولوجیا الصوفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و تكنولوجیا الصوف

SDGBGG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2953من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



258كود المقرر : 

SDBFGFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج ماعز - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج ماعز - متقدم

SDBFGF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2954من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



259كود المقرر : 

SDGCFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج اللحم من االغنام و الماعزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج اللحم من االغنام و الماعز

SDGCFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2955من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



260كود المقرر : 

BLOOD PHSIOLOGIوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الدم

BLOOD PHSIOLOGI : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2956من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



261كود المقرر : 

ASWSFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھضموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھضم

ASWSF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2957من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



262كود المقرر : 

SDFVFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الجھاز التنفسيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الجھاز التنفسي

SDFVFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2958من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



263كود المقرر : 

RHFGFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االقلمھ و التنظیم الحرارىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االقلمھ و التنظیم الحرارى

RHFGF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2959من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



264كود المقرر : 

WSSFVVFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا انتاج اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا انتاج اللبن

WSSFVVF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2960من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



265كود المقرر : 

ASEFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا انتاج الصوفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا انتاج الصوف

ASEFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2961من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



266كود المقرر : 

WSDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا النمووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا النمو

WSD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2962من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



267كود المقرر : 

QASوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التناسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التناسل

QAS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2963من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



268كود المقرر : 

WSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا غدد صماءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا غدد صماء

WS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2964من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



269كود المقرر : 

SEDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا تمثیل غذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا تمثیل غذائى

SED : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2965من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



270كود المقرر : 

QSGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلقیح الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلقیح الصناعى

QSG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2966من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



271كود المقرر : 

EASوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الحیوان - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الحیوان - متقدم

EAS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2967من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



272كود المقرر : 

ASQDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة ماشیة اللبن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة ماشیة اللبن - متقدم

ASQD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2968من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



273كود المقرر : 

QFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة اغنام - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة اغنام - متقدم

QFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2969من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



274كود المقرر : 

GHDFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم و انتخاب الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم و انتخاب الحیوان

GHDFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2970من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



275كود المقرر : 

ZXCوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق التزاوجوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق التزاوج

ZXC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2971من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



276كود المقرر : 

SDFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : احصاء حیوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     احصاء حیوى

SDFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2972من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



277كود المقرر : 

DFNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم االنتاج الحیوانى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم االنتاج الحیوانى - متقدم

DFNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2973من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



278كود المقرر : 

MEAT Aminalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوانات اللحموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوانات اللحم

MEAT Aminals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2974من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



280كود المقرر : 

Lightوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تمثیل الطاقة فى المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تمثیل الطاقة فى المجترات

Light : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2975من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



281كود المقرر : 

Metal elimentsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تمثیل العناصر المعدنیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تمثیل العناصر المعدنیة

Metal eliments : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2976من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



282كود المقرر : 

Azotiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام المواد االزوتیھ غیر البروتینیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام المواد االزوتیھ غیر البروتینیھ

Azoti : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2977من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



283كود المقرر : 

Alafوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل مواد العلفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل مواد العلف

Alaf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2978من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



284كود المقرر : 

استخدام النظائر المشعھ فى مجال تغذیھ وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوان

Atomوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام النظائر المشعھ فى مجال تغذیھ الحیوان

Atom : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2979من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



285كود المقرر : 

Namyaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الحیوانات النامیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الحیوانات النامیھ

Namya : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2980من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



286كود المقرر : 

Aghnamوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة اغناموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة اغنام

Aghnam : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2981من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



287كود المقرر : 

Soofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الحمالن و الصوفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الحمالن و الصوف

Soof : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2982من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



288كود المقرر : 

Enshaa Mazare Albanوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء و ادارة مزارع االلبانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء و ادارة مزارع االلبان

Enshaa Mazare Alban : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2983من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



289كود المقرر : 

Meatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االنتاج التجارى لماشیة اللحموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االنتاج التجارى لماشیة اللحم

Meat : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2984من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



290كود المقرر : 

MSFGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء مزارع التسمینوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء مزارع التسمین

MSFGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2985من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



291كود المقرر : 

HJMKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء مزارع االغنام و الماعزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء مزارع االغنام و الماعز

HJMK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2986من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



292كود المقرر : 

Profgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االنتاج المكثف لالغنام و الماعزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االنتاج المكثف لالغنام و الماعز

Profg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2987من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



293كود المقرر : 

Qhflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھضم و التمثیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھضم و التمثیل

Qhfl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2988من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



294كود المقرر : 

Wfghlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االنتاج و التكاثر فى الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

57ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االنتاج و التكاثر فى الحیوان

Wfghl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2989من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D25كود المقرر : 

ertkerltkmlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى إنتاج و تغذیة ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

58ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى إنتاج و تغذیة ماشیة اللبن

ertkerltkml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2990من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



296كود المقرر : 

SAFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم مواد العلفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

59ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم مواد العلف

SAFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2991من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



297كود المقرر : 

Qfhhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثھ فى تغذیھ المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثھ فى تغذیھ المجترات

Qfhh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2992من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



298كود المقرر : 

SETوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االضافات الغذائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

61ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االضافات الغذائیة

SET : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2993من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



299كود المقرر : 

Adfkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم االعالف من خالل تجارب الھضموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

62ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم االعالف من خالل تجارب الھضم

Adfk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2994من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



300كود المقرر : 

Wfdlgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الھضم و التمثیل فى المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

63ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الھضم و التمثیل فى المجترات

Wfdlg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2995من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



301كود المقرر : 

QGFDGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اختبارات الصوفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

64ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اختبارات الصوف

QGFDG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2996من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



250كود المقرر : 

WSSFLGGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االنتاج الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

65ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االنتاج الحیوانى

WSSFLGG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2997من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



303كود المقرر : 

SDghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثھ غى تربیة الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

66ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثھ غى تربیة الحیوان

SDgh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2998من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



304كود المقرر : 

Wdfgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التمثیل الغذائي فى الحیوانات المجترهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

67ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التمثیل الغذائي فى الحیوانات المجتره

Wdfgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 2999من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



305كود المقرر : 

ASggوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب االلى فى االنتاج الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

68ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى االنتاج الحیوانى

ASgg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3000من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



306كود المقرر : 

SDHHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھرمونات و الغددوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

69ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھرمونات و الغدد

SDHH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3001من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



303كود المقرر : 

SDghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثھ في تربیة الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

70ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثھ في تربیة الحیوان

SDgh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3002من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



308كود المقرر : 

sdfgghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم و طرق التسمین المختلفھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

71ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم و طرق التسمین المختلفھ

sdfggh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3003من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



309كود المقرر : 

QGHHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا نقل االجنھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

72ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا نقل االجنھ

QGHH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3004من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



310كود المقرر : 

Wghjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم الحلیب االلىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

73ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم الحلیب االلى

Wghj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3005من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



311كود المقرر : 

SDFGDGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم التجارب الحیوانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

74ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم التجارب الحیوانیھ

SDFGDG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3006من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



312كود المقرر : 

Sdgsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المقاومھ الوراثیة المراض الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

75ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المقاومھ الوراثیة المراض الحیوان

Sdgs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3007من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



313كود المقرر : 

استخدام الھندسة الوراثیة فى مجال االنتاج وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوانى

edfrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

76ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الھندسة الوراثیة فى مجال االنتاج الحیوانى

edfr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3008من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



314كود المقرر : 

fhdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم تسویق منتجات االلبان و اللحوموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

79ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم تسویق منتجات االلبان و اللحوم

fhdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3009من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



315كود المقرر : 

Hestologiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھستولوجى الحیوان الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

80ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھستولوجى الحیوان الزراعى

Hestologi : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3010من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



316كود المقرر : 

sdgsgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات انتاج حیوانى و دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

81ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات انتاج حیوانى و دواجن

sdgsg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3011من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

90ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3012من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



392كود المقرر : 

DFGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوان و دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

91ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوان و دواجن

DFGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3013من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



393كود المقرر : 

GENRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحسین حیوان - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

93ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحسین حیوان - عام

GENR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3014من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



394كود المقرر : 

SFLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و تربیة حیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

94ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و تربیة حیوان

SFLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3015من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



250كود المقرر : 

WSSFLGGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االنتاج الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

100ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االنتاج الحیوانى

WSSFLGG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3016من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



279كود المقرر : 

SLKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوانات اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

101ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوانات اللبن

SLKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3017من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة انتاج الحیوان/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3018من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3019من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3020من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



242كود المقرر : 

MILKHKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایھ و انتاج ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایھ و انتاج ماشیة اللبن

MILKHK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3021من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



243كود المقرر : 

WSDAQوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االقلمھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االقلمھ

WSDAQ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3022من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



244كود المقرر : 

ANIMALSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیھ الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیھ الحیوان

ANIMALS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3023من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



245كود المقرر : 

DFGBCDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة و تحسین الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة و تحسین الحیوان

DFGBCD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3024من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



246كود المقرر : 

ASFDFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكوین و تصنیع عالئق الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكوین و تصنیع عالئق الحیوان

ASFDFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3025من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



247كود المقرر : 

ASDFGFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء مزارع االنتاج الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء مزارع االنتاج الحیوانى

ASDFGF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3026من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



248كود المقرر : 

AWEFGDDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و انتاج االغنام و الماعزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و انتاج االغنام و الماعز

AWEFGDD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3027من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



323كود المقرر : 

dfhhkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التناسل و التلقیح الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التناسل و التلقیح الصناعى

dfhhk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3028من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



249كود المقرر : 

WERGFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التناسل فى الحیوان و التلقیح الصناعيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل فى الحیوان و التلقیح الصناعي

WERGFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3029من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



251كود المقرر : 

QAASSFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االعالف الغیر تقلیدیھ للمجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االعالف الغیر تقلیدیھ للمجترات

QAASSF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3030من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



252كود المقرر : 

QASDFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و انتاج ماشیھ اللحموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و انتاج ماشیھ اللحم

QASDFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3031من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



253كود المقرر : 

WGHHFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و تنشئة العجول الرضیعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و تنشئة العجول الرضیعة

WGHHF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3032من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



254كود المقرر : 

SDVFRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ماشیة لبن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ماشیة لبن - متقدم

SDVFR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3033من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



255كود المقرر : 

DGFFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ماشیھ لحم - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ماشیھ لحم - متقدم

DGFFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3034من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



256كود المقرر : 

SDFGGHRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اغنام - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اغنام - متقدم

SDFGGHR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3035من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



257كود المقرر : 

SDGBGGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و تكنولوجیا الصوفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و تكنولوجیا الصوف

SDGBGG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3036من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



258كود المقرر : 

SDBFGFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج ماعز - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج ماعز - متقدم

SDBFGF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3037من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



259كود المقرر : 

SDGCFDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج اللحم من االغنام و الماعزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج اللحم من االغنام و الماعز

SDGCFD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3038من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



260كود المقرر : 

BLOOD PHSIOLOGIوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الدم

BLOOD PHSIOLOGI : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3039من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



261كود المقرر : 

ASWSFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھضموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھضم

ASWSF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3040من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



262كود المقرر : 

SDFVFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الجھاز التنفسيوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الجھاز التنفسي

SDFVFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3041من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



263كود المقرر : 

RHFGFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االقلمھ و التنظیم الحرارىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االقلمھ و التنظیم الحرارى

RHFGF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3042من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



264كود المقرر : 

WSSFVVFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا انتاج اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا انتاج اللبن

WSSFVVF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3043من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



265كود المقرر : 

ASEFFوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا انتاج الصوفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا انتاج الصوف

ASEFF : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3044من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



266كود المقرر : 

WSDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا النمووصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا النمو

WSD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3045من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



267كود المقرر : 

QASوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التناسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

29ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التناسل

QAS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3046من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



268كود المقرر : 

WSوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا غدد صماءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا غدد صماء

WS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3047من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



269كود المقرر : 

SEDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا تمثیل غذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا تمثیل غذائى

SED : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3048من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



270كود المقرر : 

QSGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلقیح الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلقیح الصناعى

QSG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3049من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



271كود المقرر : 

EASوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الحیوان - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

33ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الحیوان - متقدم

EAS : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3050من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



272كود المقرر : 

ASQDوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة ماشیة اللبن - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

34ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة ماشیة اللبن - متقدم

ASQD : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3051من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



273كود المقرر : 

QFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة اغنام - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

35ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة اغنام - متقدم

QFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3052من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



274كود المقرر : 

GHDFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم و انتخاب الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

36ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم و انتخاب الحیوان

GHDFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3053من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



275كود المقرر : 

ZXCوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق التزاوجوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

37ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق التزاوج

ZXC : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3054من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



276كود المقرر : 

SDFGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : احصاء حیوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

38ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     احصاء حیوى

SDFG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3055من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



277كود المقرر : 

DFNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم االنتاج الحیوانى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

39ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم االنتاج الحیوانى - متقدم

DFNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3056من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



278كود المقرر : 

MEAT Aminalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوانات اللحموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

40ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوانات اللحم

MEAT Aminals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3057من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



280كود المقرر : 

Lightوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تمثیل الطاقة فى المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

41ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تمثیل الطاقة فى المجترات

Light : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3058من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



281كود المقرر : 

Metal elimentsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تمثیل العناصر المعدنیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

42ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تمثیل العناصر المعدنیة

Metal eliments : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3059من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



282كود المقرر : 

Azotiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام المواد االزوتیھ غیر البروتینیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

43ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام المواد االزوتیھ غیر البروتینیھ

Azoti : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3060من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



283كود المقرر : 

Alafوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل مواد العلفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

44ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل مواد العلف

Alaf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3061من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



284كود المقرر : 

استخدام النظائر المشعھ فى مجال تغذیھ وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوان

Atomوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام النظائر المشعھ فى مجال تغذیھ الحیوان

Atom : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3062من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



285كود المقرر : 

Namyaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الحیوانات النامیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

46ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الحیوانات النامیھ

Namya : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3063من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



286كود المقرر : 

Aghnamوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة اغناموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

47ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة اغنام

Aghnam : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3064من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



287كود المقرر : 

Soofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج الحمالن و الصوفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

48ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج الحمالن و الصوف

Soof : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3065من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



288كود المقرر : 

Enshaa Mazare Albanوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء و ادارة مزارع االلبانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

49ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء و ادارة مزارع االلبان

Enshaa Mazare Alban : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3066من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



289كود المقرر : 

Meatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االنتاج التجارى لماشیة اللحموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

50ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االنتاج التجارى لماشیة اللحم

Meat : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3067من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



290كود المقرر : 

MSFGHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء مزارع التسمینوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

51ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء مزارع التسمین

MSFGH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3068من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



291كود المقرر : 

HJMKوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انشاء مزارع االغنام و الماعزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

52ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انشاء مزارع االغنام و الماعز

HJMK : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3069من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



292كود المقرر : 

Profgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االنتاج المكثف لالغنام و الماعزوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

53ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االنتاج المكثف لالغنام و الماعز

Profg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3070من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



293كود المقرر : 

Qhflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھضم و التمثیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

54ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھضم و التمثیل

Qhfl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3071من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



294كود المقرر : 

Wfghlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االنتاج و التكاثر فى الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

55ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االنتاج و التكاثر فى الحیوان

Wfghl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3072من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D25كود المقرر : 

ertkerltkmlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى إنتاج و تغذیة ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

56ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى إنتاج و تغذیة ماشیة اللبن

ertkerltkml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3073من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



296كود المقرر : 

SAFHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم مواد العلفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

57ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم مواد العلف

SAFH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3074من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



297كود المقرر : 

Qfhhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثھ فى تغذیھ المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

58ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثھ فى تغذیھ المجترات

Qfhh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3075من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



298كود المقرر : 

SETوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االضافات الغذائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

59ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االضافات الغذائیة

SET : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3076من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



299كود المقرر : 

Adfkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم االعالف من خالل تجارب الھضموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

60ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم االعالف من خالل تجارب الھضم

Adfk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3077من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



300كود المقرر : 

Wfdlgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الھضم و التمثیل فى المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

61ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الھضم و التمثیل فى المجترات

Wfdlg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3078من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



301كود المقرر : 

QGFDGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اختبارات الصوفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

62ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اختبارات الصوف

QGFDG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3079من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



250كود المقرر : 

WSSFLGGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االنتاج الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

63ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االنتاج الحیوانى

WSSFLGG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3080من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



303كود المقرر : 

SDghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثھ في تربیة الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

64ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثھ في تربیة الحیوان

SDgh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3081من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



304كود المقرر : 

Wdfgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التمثیل الغذائي فى الحیوانات المجترهوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

65ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التمثیل الغذائي فى الحیوانات المجتره

Wdfgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3082من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



305كود المقرر : 

ASggوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام الحاسب االلى فى االنتاج الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

66ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الحاسب االلى فى االنتاج الحیوانى

ASgg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3083من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



306كود المقرر : 

SDHHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھرمونات و الغددوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

67ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھرمونات و الغدد

SDHH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3084من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



307كود المقرر : 

WSggوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى تقییم طالئق ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

68ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى تقییم طالئق ماشیة اللبن

WSgg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3085من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



308كود المقرر : 

sdfgghوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم و طرق التسمین المختلفھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

69ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم و طرق التسمین المختلفھ

sdfggh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3086من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



309كود المقرر : 

QGHHوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا نقل االجنھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

70ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا نقل االجنھ

QGHH : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3087من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



310كود المقرر : 

Wghjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم الحلیب االلىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

71ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم الحلیب االلى

Wghj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3088من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



311كود المقرر : 

SDFGDGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصمیم التجارب الحیوانیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

72ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصمیم التجارب الحیوانیھ

SDFGDG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3089من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



312كود المقرر : 

Sdgsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المقاومھ الوراثیة المراض الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

73ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المقاومھ الوراثیة المراض الحیوان

Sdgs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3090من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



313كود المقرر : 

استخدام الھندسة الوراثیة فى مجال االنتاج وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوانى

edfrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

74ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام الھندسة الوراثیة فى مجال االنتاج الحیوانى

edfr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3091من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



314كود المقرر : 

fhdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم تسویق منتجات االلبان و اللحوموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

75ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم تسویق منتجات االلبان و اللحوم

fhdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3092من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



315كود المقرر : 

Hestologiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھستولوجى الحیوان الزراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

76ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھستولوجى الحیوان الزراعى

Hestologi : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3093من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



316كود المقرر : 

sdgsgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات انتاج حیوانى و دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

77ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات انتاج حیوانى و دواجن

sdgsg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3094من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

78ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3095من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



392كود المقرر : 

DFGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوان و دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

79ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوان و دواجن

DFGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3096من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



393كود المقرر : 

GENRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحسین حیوان - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

80ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحسین حیوان - عام

GENR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3097من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



394كود المقرر : 

SFLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و تربیة حیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

81ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و تربیة حیوان

SFLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3098من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



250كود المقرر : 

WSSFLGGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االنتاج الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

100ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االنتاج الحیوانى

WSSFLGG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3099من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



279كود المقرر : 

SLKMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوانات اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

101ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوانات اللبن

SLKM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3100من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-انتاج اسماك

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى انتاج اسماك/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

صفحة 3101من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3102من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3103من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3104من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



370كود المقرر : 

Fish Prodوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج االسماك

Fish Prod : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3105من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



371كود المقرر : 

Fish Biologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیولوجى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیولوجى االسماك

Fish Biology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3106من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



372كود المقرر : 

FWوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اسماك المیاة العذبة و استزراعھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اسماك المیاة العذبة و استزراعھا

FW : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3107من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



373كود المقرر : 

Sea Fishesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اسماك المیاه المالحة و استزراعھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اسماك المیاه المالحة و استزراعھا

Sea Fishes : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3108من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



374كود المقرر : 

wsfmkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االسماك

wsfmk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3109من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



375كود المقرر : 

qsdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التفریخ السمكىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التفریخ السمكى

qsdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3110من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



376كود المقرر : 

qwefوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجى االسماك

qwef : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3111من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



377كود المقرر : 

qeflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء و تحلیل االسماك - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء و تحلیل االسماك - متقدم

qefl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3112من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



378كود المقرر : 

Fish Environmentوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة االسماك

Fish Environment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3113من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



379كود المقرر : 

drtlprوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى االسماك

drtlpr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3114من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



380كود المقرر : 

Qsdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقلمة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقلمة االسماك

Qsdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3115من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



381كود المقرر : 

SDFGvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استزراع القشریاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استزراع القشریات

SDFGv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3116من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



382كود المقرر : 

ERFNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استزراع المحاریاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استزراع المحاریات

ERFN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3117من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



383كود المقرر : 

SDRNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تلوث الوسط المائي و االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تلوث الوسط المائي و االسماك

SDRN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3118من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



384كود المقرر : 

GFHMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض و آفات االسماك - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض و آفات االسماك - متقدم

GFHM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3119من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



385كود المقرر : 

FIFHINGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق و معدات الصید - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق و معدات الصید - متقدم

FIFHING : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3120من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



386كود المقرر : 

WFGTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و تحلیل اعالف االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و تحلیل اعالف االسماك

WFGT : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3121من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



387كود المقرر : 

SDFNMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھیستولوجى اسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھیستولوجى اسماك

SDFNM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3122من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



389كود المقرر : 

QWMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق تربیة االسماك المختلفةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق تربیة االسماك المختلفة

QWM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3123من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



390كود المقرر : 

MFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االنتخاب الوراثى فى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االنتخاب الوراثى فى االسماك

MFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3124من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3125من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



392كود المقرر : 

DFGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوان و دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوان و دواجن

DFGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3126من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



393كود المقرر : 

GENRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحسین حیوان - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحسین حیوان - عام

GENR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3127من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



394كود المقرر : 

SFLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و تربیة حیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و تربیة حیوان

SFLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3128من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة انتاج اسماك/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3129من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3130من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3131من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



370كود المقرر : 

Fish Prodوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج االسماك

Fish Prod : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3132من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



371كود المقرر : 

Fish Biologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیولوجى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیولوجى االسماك

Fish Biology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3133من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



372كود المقرر : 

FWوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اسماك المیاة العذبة و استزراعھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اسماك المیاة العذبة و استزراعھا

FW : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3134من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



374كود المقرر : 

wsfmkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االسماك

wsfmk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3135من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



375كود المقرر : 

qsdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التفریخ السمكىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التفریخ السمكى

qsdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3136من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



376كود المقرر : 

qwefوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجى االسماك

qwef : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3137من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



377كود المقرر : 

qeflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء و تحلیل االسماك - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء و تحلیل االسماك - متقدم

qefl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3138من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



378كود المقرر : 

Fish Environmentوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة االسماك

Fish Environment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3139من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



379كود المقرر : 

drtlprوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى االسماك

drtlpr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3140من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



380كود المقرر : 

Qsdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقلمة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقلمة االسماك

Qsdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3141من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



381كود المقرر : 

SDFGvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استزراع القشریاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استزراع القشریات

SDFGv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3142من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



382كود المقرر : 

ERFNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استزراع المحاریاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استزراع المحاریات

ERFN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3143من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



383كود المقرر : 

SDRNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تلوث الوسط المائي و االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تلوث الوسط المائي و االسماك

SDRN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3144من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



384كود المقرر : 

GFHMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض و آفات االسماك - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض و آفات االسماك - متقدم

GFHM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3145من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



385كود المقرر : 

FIFHINGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق و معدات الصید - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق و معدات الصید - متقدم

FIFHING : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3146من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



386كود المقرر : 

WFGTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و تحلیل اعالف االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و تحلیل اعالف االسماك

WFGT : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3147من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



387كود المقرر : 

SDFNMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھیستولوجى اسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھیستولوجى اسماك

SDFNM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3148من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



389كود المقرر : 

QWMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق تربیة االسماك المختلفةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق تربیة االسماك المختلفة

QWM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3149من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



390كود المقرر : 

MFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االنتخاب الوراثى فى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االنتخاب الوراثى فى االسماك

MFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3150من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3151من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



392كود المقرر : 

DFGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوان و دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوان و دواجن

DFGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3152من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



393كود المقرر : 

GENRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحسین حیوان - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحسین حیوان - عام

GENR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3153من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



394كود المقرر : 

SFLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و تربیة حیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و تربیة حیوان

SFLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3154من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



373كود المقرر : 

Sea Fishesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اسماك المیاه المالحة و استزراعھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

100ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اسماك المیاه المالحة و استزراعھا

Sea Fishes : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3155من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب رقمین عشریین 

لصالح الطالب نجاح /رسوب للنسبةالحد األقصى 
الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

û ناجح 100.0% 85.0% 0. 0. امتیاز(م)

û ناجح 85.0% 75.0% 0. 0. جیدجدا(جج)

û ناجح 75.0% 65.0% 0. 0. جید(ج)

û ناجح 65.0% 50.0% 0. 0. مقبول(ل)

û ناجح 50.0% 30.0% 0. 0. ضعیف(ض)

û ناجح 30.0% 0%. 0. 0. ضعیف جدا(ضج)

 الفرقة/المستوى:-ماجیستیر فى انتاج اسماك/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 3156من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3157من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3158من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3159من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



370كود المقرر : 

Fish Prodوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج االسماك

Fish Prod : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3160من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



371كود المقرر : 

Fish Biologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیولوجى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیولوجى االسماك

Fish Biology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3161من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



372كود المقرر : 

FWوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اسماك المیاة العذبة و استزراعھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اسماك المیاة العذبة و استزراعھا

FW : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3162من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



373كود المقرر : 

Sea Fishesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اسماك المیاه المالحة و استزراعھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اسماك المیاه المالحة و استزراعھا

Sea Fishes : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3163من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



374كود المقرر : 

wsfmkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االسماك

wsfmk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3164من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



375كود المقرر : 

qsdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التفریخ السمكىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التفریخ السمكى

qsdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3165من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



376كود المقرر : 

qwefوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجى االسماك

qwef : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3166من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



377كود المقرر : 

qeflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء و تحلیل االسماك - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء و تحلیل االسماك - متقدم

qefl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3167من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



378كود المقرر : 

Fish Environmentوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة االسماك

Fish Environment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3168من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



379كود المقرر : 

drtlprوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى االسماك

drtlpr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3169من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



380كود المقرر : 

Qsdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقلمة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقلمة االسماك

Qsdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3170من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



381كود المقرر : 

SDFGvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استزراع القشریاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استزراع القشریات

SDFGv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3171من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



382كود المقرر : 

ERFNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استزراع المحاریاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استزراع المحاریات

ERFN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3172من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



383كود المقرر : 

SDRNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تلوث الوسط المائي و االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تلوث الوسط المائي و االسماك

SDRN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3173من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



384كود المقرر : 

GFHMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض و آفات االسماك - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض و آفات االسماك - متقدم

GFHM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3174من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



385كود المقرر : 

FIFHINGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق و معدات الصید - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق و معدات الصید - متقدم

FIFHING : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3175من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



386كود المقرر : 

WFGTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و تحلیل اعالف االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و تحلیل اعالف االسماك

WFGT : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3176من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



387كود المقرر : 

SDFNMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھیستولوجى اسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھیستولوجى اسماك

SDFNM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3177من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



389كود المقرر : 

QWMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق تربیة االسماك المختلفةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق تربیة االسماك المختلفة

QWM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3178من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



390كود المقرر : 

MFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االنتخاب الوراثى فى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االنتخاب الوراثى فى االسماك

MFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3179من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3180من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



392كود المقرر : 

DFGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوان و دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوان و دواجن

DFGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3181من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



393كود المقرر : 

GENRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحسین حیوان - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحسین حیوان - عام

GENR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3182من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



394كود المقرر : 

SFLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و تربیة حیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و تربیة حیوان

SFLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3183من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراة الفلسفة انتاج اسماك/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3184من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3185من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3186من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



370كود المقرر : 

Fish Prodوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج االسماك

Fish Prod : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3187من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



371كود المقرر : 

Fish Biologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیولوجى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیولوجى االسماك

Fish Biology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3188من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



372كود المقرر : 

FWوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اسماك المیاة العذبة و استزراعھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اسماك المیاة العذبة و استزراعھا

FW : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3189من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



374كود المقرر : 

wsfmkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االسماك

wsfmk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3190من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



375كود المقرر : 

qsdfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التفریخ السمكىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التفریخ السمكى

qsdfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3191من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



376كود المقرر : 

qwefوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجى االسماك

qwef : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3192من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



377كود المقرر : 

qeflوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء و تحلیل االسماك - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء و تحلیل االسماك - متقدم

qefl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3193من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



378كود المقرر : 

Fish Environmentوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة االسماك

Fish Environment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3194من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



379كود المقرر : 

drtlprوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى االسماك

drtlpr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3195من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



380كود المقرر : 

Qsdfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقلمة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقلمة االسماك

Qsdf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3196من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



381كود المقرر : 

SDFGvوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استزراع القشریاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استزراع القشریات

SDFGv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3197من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



382كود المقرر : 

ERFNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استزراع المحاریاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استزراع المحاریات

ERFN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3198من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



383كود المقرر : 

SDRNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تلوث الوسط المائي و االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تلوث الوسط المائي و االسماك

SDRN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3199من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



384كود المقرر : 

GFHMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض و آفات االسماك - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض و آفات االسماك - متقدم

GFHM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3200من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



385كود المقرر : 

FIFHINGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق و معدات الصید - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق و معدات الصید - متقدم

FIFHING : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3201من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



386كود المقرر : 

WFGTوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج و تحلیل اعالف االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج و تحلیل اعالف االسماك

WFGT : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3202من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



387كود المقرر : 

SDFNMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھیستولوجى اسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھیستولوجى اسماك

SDFNM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3203من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



389كود المقرر : 

QWMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق تربیة االسماك المختلفةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق تربیة االسماك المختلفة

QWM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3204من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



390كود المقرر : 

MFLوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االنتخاب الوراثى فى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االنتخاب الوراثى فى االسماك

MFL : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3205من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3206من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



392كود المقرر : 

DFGNوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوان و دواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوان و دواجن

DFGN : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3207من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



393كود المقرر : 

GENRوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحسین حیوان - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحسین حیوان - عام

GENR : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3208من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



394كود المقرر : 

SFLMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة و تربیة حیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة و تربیة حیوان

SFLM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3209من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



373كود المقرر : 

Sea Fishesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اسماك المیاه المالحة و استزراعھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

100ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اسماك المیاه المالحة و استزراعھا

Sea Fishes : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3210من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-حشرات اقتصادیة

 الفرقة/المستوى:-ماجستیر وقایة النبات / الحشرات اإلقتصادیة/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

صفحة 3211من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3212من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3213من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3214من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



700كود المقرر : 

RTertgfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى حشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى حشرات

RTertgf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3215من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



701كود المقرر : 

WErfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى حشرات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى حشرات - متقدم

WErfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3216من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



702كود المقرر : 

ERTdfgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة للحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة للحشرات

ERTdfgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3217من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



703كود المقرر : 

Bugs Enviromentوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة حشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة حشرات

Bugs Enviroment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3218من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



704كود المقرر : 

sdfmrejklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة حشرات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة حشرات - متقدم

sdfmrejkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3219من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



705كود المقرر : 

DFgbvmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات المحاصیل البستانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات المحاصیل البستانیة

DFgbvm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3220من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



706كود المقرر : 

dfg dfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات المحاصیل الحقلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات المحاصیل الحقلیة

dfg dfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3221من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



707كود المقرر : 

sdfv klklkfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مقومة حیویة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مقومة حیویة - متقدم

sdfv klklkf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3222من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



709كود المقرر : 

sdf rtrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جداول الحیاة و تعداد الحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جداول الحیاة و تعداد الحشرات

sdf rtr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3223من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



710كود المقرر : 

SDF hjkhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوك الحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوك الحشرات

SDF hjkh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3224من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



711كود المقرر : 

sdfs tyuوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض الحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض الحشرات

sdfs tyu : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3225من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



712كود المقرر : 

qwe fghfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اجتماعیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اجتماعیھ

qwe fghf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3226من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



713كود المقرر : 

drfgt rtklklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مورفولوجى حشرات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مورفولوجى حشرات - متقدم

drfgt rtklkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3227من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



714كود المقرر : 

dfg dfmklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الحشرات الناقلھ المراض النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الحشرات الناقلھ المراض النبات

dfg dfmkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3228من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



715كود المقرر : 

ertklrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات - عام

ertklr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3229من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3230من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



758كود المقرر : 

sdfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اقتصادیة

sdfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3231من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



759كود المقرر : 

erterltkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

erterltk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3232من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



760كود المقرر : 

ertm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات المخازن و المصانعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات المخازن و المصانع

ertm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3233من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



708كود المقرر : 

hgj hgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الھرمونات و الفورمونات فى الحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

100ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الھرمونات و الفورمونات فى الحشرات

hgj hgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3234من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراه وقایة النبات / الحشرات اإلقتصادیة/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

صفحة 3235من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3236من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3237من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3238من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



700كود المقرر : 

RTertgfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى حشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى حشرات

RTertgf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3239من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



701كود المقرر : 

WErfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى حشرات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى حشرات - متقدم

WErfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3240من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



702كود المقرر : 

ERTdfgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة للحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة للحشرات

ERTdfgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3241من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



703كود المقرر : 

Bugs Enviromentوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة حشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة حشرات

Bugs Enviroment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3242من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



704كود المقرر : 

sdfmrejklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة حشرات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة حشرات - متقدم

sdfmrejkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3243من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



705كود المقرر : 

DFgbvmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات المحاصیل البستانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات المحاصیل البستانیة

DFgbvm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3244من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



706كود المقرر : 

dfg dfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات المحاصیل الحقلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات المحاصیل الحقلیة

dfg dfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3245من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



707كود المقرر : 

sdfv klklkfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مقومة حیویة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مقومة حیویة - متقدم

sdfv klklkf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3246من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



709كود المقرر : 

sdf rtrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جداول الحیاة و تعداد الحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جداول الحیاة و تعداد الحشرات

sdf rtr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3247من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



710كود المقرر : 

SDF hjkhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوك الحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوك الحشرات

SDF hjkh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3248من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



711كود المقرر : 

sdfs tyuوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض الحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض الحشرات

sdfs tyu : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3249من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



712كود المقرر : 

qwe fghfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اجتماعیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اجتماعیھ

qwe fghf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3250من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



713كود المقرر : 

drfgt rtklklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مورفولوجى حشرات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مورفولوجى حشرات - متقدم

drfgt rtklkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3251من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



714كود المقرر : 

dfg dfmklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الحشرات الناقلھ المراض النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الحشرات الناقلھ المراض النبات

dfg dfmkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3252من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



715كود المقرر : 

ertklrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات - عام

ertklr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3253من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3254من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



758كود المقرر : 

sdfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اقتصادیة

sdfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3255من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



759كود المقرر : 

erterltkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

erterltk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3256من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



760كود المقرر : 

ertm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات المخازن و المصانعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات المخازن و المصانع

ertm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3257من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-ماجستیر وقایة النبات / الحشرات اإلقتصادیة/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3258من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3259من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3260من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



700كود المقرر : 

RTertgfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى حشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى حشرات

RTertgf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3261من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



701كود المقرر : 

WErfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى حشرات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى حشرات - متقدم

WErfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3262من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



702كود المقرر : 

ERTdfgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة للحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة للحشرات

ERTdfgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3263من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



703كود المقرر : 

Bugs Enviromentوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة حشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة حشرات

Bugs Enviroment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3264من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



704كود المقرر : 

sdfmrejklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة حشرات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة حشرات - متقدم

sdfmrejkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3265من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



705كود المقرر : 

DFgbvmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات المحاصیل البستانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات المحاصیل البستانیة

DFgbvm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3266من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



706كود المقرر : 

dfg dfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات المحاصیل الحقلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات المحاصیل الحقلیة

dfg dfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3267من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



707كود المقرر : 

sdfv klklkfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مقومة حیویة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مقومة حیویة - متقدم

sdfv klklkf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3268من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



709كود المقرر : 

sdf rtrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جداول الحیاة و تعداد الحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جداول الحیاة و تعداد الحشرات

sdf rtr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3269من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



710كود المقرر : 

SDF hjkhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوك الحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوك الحشرات

SDF hjkh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3270من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



711كود المقرر : 

sdfs tyuوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض الحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض الحشرات

sdfs tyu : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3271من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



712كود المقرر : 

qwe fghfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اجتماعیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اجتماعیھ

qwe fghf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3272من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



713كود المقرر : 

drfgt rtklklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مورفولوجى حشرات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مورفولوجى حشرات - متقدم

drfgt rtklkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3273من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



714كود المقرر : 

dfg dfmklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الحشرات الناقلھ المراض النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الحشرات الناقلھ المراض النبات

dfg dfmkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3274من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



715كود المقرر : 

ertklrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات - عام

ertklr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3275من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3276من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



758كود المقرر : 

sdfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اقتصادیة

sdfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3277من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



759كود المقرر : 

erterltkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

erterltk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3278من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



760كود المقرر : 

ertm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات المخازن و المصانعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات المخازن و المصانع

ertm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3279من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



708كود المقرر : 

hgj hgjوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الھرمونات و الفورمونات فى الحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

100ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الھرمونات و الفورمونات فى الحشرات

hgj hgj : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3280من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراه وقایة النبات / الحشرات اإلقتصادیة/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

صفحة 3281من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3282من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3283من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3284من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



700كود المقرر : 

RTertgfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى حشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى حشرات

RTertgf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3285من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



701كود المقرر : 

WErfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى حشرات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى حشرات - متقدم

WErfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3286من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



702كود المقرر : 

ERTdfgklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة للحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة للحشرات

ERTdfgkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3287من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



703كود المقرر : 

Bugs Enviromentوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة حشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة حشرات

Bugs Enviroment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3288من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



704كود المقرر : 

sdfmrejklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیئة حشرات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیئة حشرات - متقدم

sdfmrejkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3289من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



705كود المقرر : 

DFgbvmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات المحاصیل البستانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات المحاصیل البستانیة

DFgbvm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3290من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



706كود المقرر : 

dfg dfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات المحاصیل الحقلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات المحاصیل الحقلیة

dfg dfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3291من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



707كود المقرر : 

sdfv klklkfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مقومة حیویة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مقومة حیویة - متقدم

sdfv klklkf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3292من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



709كود المقرر : 

sdf rtrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جداول الحیاة و تعداد الحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جداول الحیاة و تعداد الحشرات

sdf rtr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3293من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



710كود المقرر : 

SDF hjkhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوك الحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوك الحشرات

SDF hjkh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3294من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



711كود المقرر : 

sdfs tyuوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أمراض الحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أمراض الحشرات

sdfs tyu : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3295من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



712كود المقرر : 

qwe fghfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اجتماعیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اجتماعیھ

qwe fghf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3296من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



713كود المقرر : 

drfgt rtklklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مورفولوجى حشرات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مورفولوجى حشرات - متقدم

drfgt rtklkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3297من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



714كود المقرر : 

dfg dfmklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الحشرات الناقلھ المراض النباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الحشرات الناقلھ المراض النبات

dfg dfmkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3298من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



715كود المقرر : 

ertklrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات - عام

ertklr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3299من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3300من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



758كود المقرر : 

sdfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اقتصادیة

sdfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3301من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



759كود المقرر : 

erterltkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

erterltk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3302من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



760كود المقرر : 

ertm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات المخازن و المصانعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات المخازن و المصانع

ertm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3303من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-كیمیاء و سمیة المبیدات

 الفرقة/المستوى:-ماجستیر وقایة النبات / المبیدات/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

صفحة 3304من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3305من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3306من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3307من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



740كود المقرر : 

rtrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سمیة مبیدات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سمیة مبیدات - متقدم

rtr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3308من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



741كود المقرر : 

wer lوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صور تجھیز و إستخدام المبیداتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صور تجھیز و إستخدام المبیدات

wer l : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3309من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



742كود المقرر : 

ertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات حشائش - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات حشائش - متقدم

ert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3310من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



743كود المقرر : 

wer mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات فطریة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات فطریة - متقدم

wer m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3311من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



744كود المقرر : 

Acroوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المبیدات الحشریة و األكاروسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المبیدات الحشریة و األكاروسیة

Acro : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3312من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



745كود المقرر : 

wel klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المبیدات و التلوث البیئىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المبیدات و التلوث البیئى

wel kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3313من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



746كود المقرر : 

svوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى مكافحة اآلفاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى مكافحة اآلفات

sv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3314من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



747كود المقرر : 

werm oوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنیك أبحاث آفات و مبیداتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنیك أبحاث آفات و مبیدات

werm o : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3315من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



748كود المقرر : 

sdf mlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التركیب الكیماوى للمبیدات و عالقتھ بالسمیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب الكیماوى للمبیدات و عالقتھ بالسمیة

sdf ml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3316من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



749كود المقرر : 

ertmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل مبیدات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل مبیدات - متقدم

ertm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3317من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



750كود المقرر : 

cv eوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مكافحة اآلفات الطبیة و البیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مكافحة اآلفات الطبیة و البیطریة

cv e : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3318من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



751كود المقرر : 

مبیدات مسببات األمراض النباتیة (بكتریا - وصف المقرر بالعربیة  : 
نیماتودا - فیرس)

erthklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات مسببات األمراض النباتیة (بكتریا - نیماتودا - فیرس)

erthkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3319من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



752كود المقرر : 

erklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات آفات الحبوب المخزونھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات آفات الحبوب المخزونھ

erkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3320من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



753كود المقرر : 

ert mklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات القوارض و طرق مكافحتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات القوارض و طرق مكافحتھا

ert mkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3321من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



754كود المقرر : 

ertiokوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات اآلفات الحیوانیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات اآلفات الحیوانیھ - متقدم

ertiok : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3322من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



755كود المقرر : 

ertklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء مبیدات اآلفات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء مبیدات اآلفات - متقدم

ertkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3323من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



756كود المقرر : 

wehوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات اآلفاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات اآلفات

weh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3324من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3325من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



758كود المقرر : 

sdfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اقتصادیة

sdfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3326من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



759كود المقرر : 

erterltkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

erterltk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3327من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



760كود المقرر : 

ertm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات المخازن و المصانعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات المخازن و المصانع

ertm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3328من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراه وقایة النبات / المبیدات/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3329من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3330من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3331من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



740كود المقرر : 

rtrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سمیة مبیدات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سمیة مبیدات - متقدم

rtr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3332من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



741كود المقرر : 

wer lوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صور تجھیز و إستخدام المبیداتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صور تجھیز و إستخدام المبیدات

wer l : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3333من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



742كود المقرر : 

ertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات حشائش - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات حشائش - متقدم

ert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3334من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



743كود المقرر : 

wer mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات فطریة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات فطریة - متقدم

wer m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3335من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



744كود المقرر : 

Acroوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المبیدات الحشریة و األكاروسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المبیدات الحشریة و األكاروسیة

Acro : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3336من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



745كود المقرر : 

wel klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المبیدات و التلوث البیئىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المبیدات و التلوث البیئى

wel kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3337من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



746كود المقرر : 

svوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى مكافحة اآلفاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى مكافحة اآلفات

sv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3338من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



747كود المقرر : 

werm oوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنیك أبحاث آفات و مبیداتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنیك أبحاث آفات و مبیدات

werm o : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3339من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



748كود المقرر : 

sdf mlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التركیب الكیماوى للمبیدات و عالقتھ بالسمیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب الكیماوى للمبیدات و عالقتھ بالسمیة

sdf ml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3340من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



749كود المقرر : 

ertmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل مبیدات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل مبیدات - متقدم

ertm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3341من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



750كود المقرر : 

cv eوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مكافحة اآلفات الطبیة و البیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مكافحة اآلفات الطبیة و البیطریة

cv e : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3342من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



751كود المقرر : 

مبیدات مسببات األمراض النباتیة (بكتریا - وصف المقرر بالعربیة  : 
نیماتودا - فیرس)

erthklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات مسببات األمراض النباتیة (بكتریا - نیماتودا - فیرس)

erthkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3343من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



752كود المقرر : 

erklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات آفات الحبوب المخزونھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات آفات الحبوب المخزونھ

erkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3344من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



753كود المقرر : 

ert mklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات القوارض و طرق مكافحتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات القوارض و طرق مكافحتھا

ert mkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3345من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



754كود المقرر : 

ertiokوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات اآلفات الحیوانیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات اآلفات الحیوانیھ - متقدم

ertiok : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3346من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



755كود المقرر : 

ertklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء مبیدات اآلفات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء مبیدات اآلفات - متقدم

ertkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3347من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



756كود المقرر : 

wehوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات اآلفاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات اآلفات

weh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3348من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3349من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



758كود المقرر : 

sdfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اقتصادیة

sdfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3350من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



759كود المقرر : 

erterltkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

erterltk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3351من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



760كود المقرر : 

ertm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات المخازن و المصانعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات المخازن و المصانع

ertm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3352من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراه وقایة النبات / المبیدات/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3353من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3354من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3355من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



740كود المقرر : 

rtrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سمیة مبیدات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سمیة مبیدات - متقدم

rtr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3356من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



741كود المقرر : 

wer lوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صور تجھیز و إستخدام المبیداتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صور تجھیز و إستخدام المبیدات

wer l : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3357من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



742كود المقرر : 

ertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات حشائش - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات حشائش - متقدم

ert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3358من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



743كود المقرر : 

wer mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات فطریة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات فطریة - متقدم

wer m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3359من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



744كود المقرر : 

Acroوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المبیدات الحشریة و األكاروسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المبیدات الحشریة و األكاروسیة

Acro : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3360من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



745كود المقرر : 

wel klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المبیدات و التلوث البیئىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المبیدات و التلوث البیئى

wel kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3361من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



746كود المقرر : 

svوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى مكافحة اآلفاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى مكافحة اآلفات

sv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3362من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



747كود المقرر : 

werm oوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنیك أبحاث آفات و مبیداتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنیك أبحاث آفات و مبیدات

werm o : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3363من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



748كود المقرر : 

sdf mlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التركیب الكیماوى للمبیدات و عالقتھ بالسمیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب الكیماوى للمبیدات و عالقتھ بالسمیة

sdf ml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3364من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



749كود المقرر : 

ertmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل مبیدات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل مبیدات - متقدم

ertm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3365من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



750كود المقرر : 

cv eوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مكافحة اآلفات الطبیة و البیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مكافحة اآلفات الطبیة و البیطریة

cv e : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3366من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



751كود المقرر : 

مبیدات مسببات األمراض النباتیة (بكتریا - وصف المقرر بالعربیة  : 
نیماتودا - فیرس)

erthklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات مسببات األمراض النباتیة (بكتریا - نیماتودا - فیرس)

erthkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3367من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



752كود المقرر : 

erklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات آفات الحبوب المخزونھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات آفات الحبوب المخزونھ

erkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3368من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



753كود المقرر : 

ert mklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات القوارض و طرق مكافحتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات القوارض و طرق مكافحتھا

ert mkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3369من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



754كود المقرر : 

ertiokوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات اآلفات الحیوانیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات اآلفات الحیوانیھ - متقدم

ertiok : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3370من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



755كود المقرر : 

ertklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء مبیدات اآلفات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء مبیدات اآلفات - متقدم

ertkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3371من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



756كود المقرر : 

wehوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات اآلفاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات اآلفات

weh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3372من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3373من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



758كود المقرر : 

sdfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اقتصادیة

sdfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3374من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



759كود المقرر : 

erterltkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

erterltk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3375من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



760كود المقرر : 

ertm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات المخازن و المصانعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات المخازن و المصانع

ertm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3376من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-ماجستیر وقایة النبات / المبیدات/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3377من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3378من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3379من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



740كود المقرر : 

rtrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سمیة مبیدات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سمیة مبیدات - متقدم

rtr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3380من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



741كود المقرر : 

wer lوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صور تجھیز و إستخدام المبیداتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صور تجھیز و إستخدام المبیدات

wer l : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3381من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



742كود المقرر : 

ertوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات حشائش - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات حشائش - متقدم

ert : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3382من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



743كود المقرر : 

wer mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات فطریة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات فطریة - متقدم

wer m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3383من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



744كود المقرر : 

Acroوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المبیدات الحشریة و األكاروسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المبیدات الحشریة و األكاروسیة

Acro : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3384من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



745كود المقرر : 

wel klوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المبیدات و التلوث البیئىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المبیدات و التلوث البیئى

wel kl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3385من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



746كود المقرر : 

svوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجاھات الحدیثة فى مكافحة اآلفاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجاھات الحدیثة فى مكافحة اآلفات

sv : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3386من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



747كود المقرر : 

werm oوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنیك أبحاث آفات و مبیداتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنیك أبحاث آفات و مبیدات

werm o : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3387من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



748كود المقرر : 

sdf mlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التركیب الكیماوى للمبیدات و عالقتھ بالسمیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب الكیماوى للمبیدات و عالقتھ بالسمیة

sdf ml : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3388من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



749كود المقرر : 

ertmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل مبیدات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل مبیدات - متقدم

ertm : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3389من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



750كود المقرر : 

cv eوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مكافحة اآلفات الطبیة و البیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مكافحة اآلفات الطبیة و البیطریة

cv e : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3390من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



751كود المقرر : 

مبیدات مسببات األمراض النباتیة (بكتریا - وصف المقرر بالعربیة  : 
نیماتودا - فیرس)

erthklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات مسببات األمراض النباتیة (بكتریا - نیماتودا - فیرس)

erthkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3391من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



752كود المقرر : 

erklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات آفات الحبوب المخزونھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات آفات الحبوب المخزونھ

erkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3392من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



753كود المقرر : 

ert mklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات القوارض و طرق مكافحتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات القوارض و طرق مكافحتھا

ert mkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3393من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



754كود المقرر : 

ertiokوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات اآلفات الحیوانیھ - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات اآلفات الحیوانیھ - متقدم

ertiok : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3394من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



755كود المقرر : 

ertklوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء مبیدات اآلفات - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء مبیدات اآلفات - متقدم

ertkl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3395من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



756كود المقرر : 

wehوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبیدات اآلفاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبیدات اآلفات

weh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3396من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3397من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



758كود المقرر : 

sdfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اقتصادیة

sdfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3398من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



759كود المقرر : 

erterltkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

erterltk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3399من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



760كود المقرر : 

ertm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات المخازن و المصانعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات المخازن و المصانع

ertm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3400من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-الحیوان الزراعى

 الفرقة/المستوى:-ماجستیر وقایة النبات / الحیوان الزراعي/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

صفحة 3401من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3402من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3403من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3404من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



734كود المقرر : 

sdfr ggوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم آفات حیوانیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم آفات حیوانیة - متقدم

sdfr gg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3405من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



735كود المقرر : 

serbوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أكارولوجى زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أكارولوجى زراعى

serb : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3406من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



736كود المقرر : 

New Akarologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أكارولوجى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أكارولوجى - متقدم

New Akarology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3407من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



737كود المقرر : 

se mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات حیوانیھ زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات حیوانیھ زراعیة - متقدم

se m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3408من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



738كود المقرر : 

WER MMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقات اآلفات بعوائلھا النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقات اآلفات بعوائلھا النباتیة

WER MM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3409من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



739كود المقرر : 

qllوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حیوان زراعى - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حیوان زراعى - عام

qll : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3410من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3411من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



758كود المقرر : 

sdfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اقتصادیة

sdfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3412من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



759كود المقرر : 

erterltkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

erterltk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3413من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



760كود المقرر : 

ertm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات المخازن و المصانعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات المخازن و المصانع

ertm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3414من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراه وقایة النبات / الحیوان الزراعي/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3415من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3416من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3417من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



734كود المقرر : 

sdfr ggوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم آفات حیوانیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم آفات حیوانیة - متقدم

sdfr gg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3418من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



735كود المقرر : 

serbوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أكارولوجى زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أكارولوجى زراعى

serb : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3419من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



736كود المقرر : 

New Akarologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أكارولوجى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أكارولوجى - متقدم

New Akarology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3420من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



737كود المقرر : 

se mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات حیوانیھ زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات حیوانیھ زراعیة - متقدم

se m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3421من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



738كود المقرر : 

WER MMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقات اآلفات بعوائلھا النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقات اآلفات بعوائلھا النباتیة

WER MM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3422من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



739كود المقرر : 

qllوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حیوان زراعى - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حیوان زراعى - عام

qll : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3423من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3424من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



758كود المقرر : 

sdfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اقتصادیة

sdfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3425من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



759كود المقرر : 

erterltkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

erterltk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3426من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



760كود المقرر : 

ertm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات المخازن و المصانعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات المخازن و المصانع

ertm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3427من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراه وقایة النبات / الحیوان الزراعي/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3428من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3429من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3430من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



734كود المقرر : 

sdfr ggوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم آفات حیوانیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم آفات حیوانیة - متقدم

sdfr gg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3431من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



735كود المقرر : 

serbوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أكارولوجى زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أكارولوجى زراعى

serb : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3432من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



736كود المقرر : 

New Akarologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أكارولوجى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أكارولوجى - متقدم

New Akarology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3433من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



737كود المقرر : 

se mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات حیوانیھ زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات حیوانیھ زراعیة - متقدم

se m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3434من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



738كود المقرر : 

WER MMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقات اآلفات بعوائلھا النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقات اآلفات بعوائلھا النباتیة

WER MM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3435من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



739كود المقرر : 

qllوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حیوان زراعى - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حیوان زراعى - عام

qll : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3436من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3437من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



758كود المقرر : 

sdfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اقتصادیة

sdfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3438من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



759كود المقرر : 

erterltkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

erterltk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3439من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



760كود المقرر : 

ertm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات المخازن و المصانعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات المخازن و المصانع

ertm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3440من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-ماجستیر وقایة النبات / الحیوان الزراعي/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3441من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3442من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3443من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



734كود المقرر : 

sdfr ggوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقسیم آفات حیوانیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقسیم آفات حیوانیة - متقدم

sdfr gg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3444من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



735كود المقرر : 

serbوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أكارولوجى زراعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أكارولوجى زراعى

serb : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3445من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



736كود المقرر : 

New Akarologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : أكارولوجى - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أكارولوجى - متقدم

New Akarology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3446من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



737كود المقرر : 

se mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات حیوانیھ زراعیة - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات حیوانیھ زراعیة - متقدم

se m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3447من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



738كود المقرر : 

WER MMوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالقات اآلفات بعوائلھا النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالقات اآلفات بعوائلھا النباتیة

WER MM : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3448من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



739كود المقرر : 

qllوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حیوان زراعى - عاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حیوان زراعى - عام

qll : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3449من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

30ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3450من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



758كود المقرر : 

sdfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

31ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اقتصادیة

sdfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3451من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



759كود المقرر : 

erterltkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

32ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

erterltk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3452من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



760كود المقرر : 

ertm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات المخازن و المصانعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

45ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات المخازن و المصانع

ertm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3453من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



القسم / الشعبة:-نحل ویدان الحریر

 الفرقة/المستوى:-ماجستیر وقایة النبات / النحل ودیدان الحریر/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي األول

صفحة 3454من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3455من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3456من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3457من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



716كود المقرر : 

ertertlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة نحل و انتاج عسل - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة نحل و انتاج عسل - متقدم

ertertl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3458من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



717كود المقرر : 

KZZوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة دودة قز و إنتاج حریر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة دودة قز و إنتاج حریر - متقدم

KZZ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3459من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



718كود المقرر : 

sfklrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الحشرات الملقحة للنباتات الزھریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الحشرات الملقحة للنباتات الزھریة

sfklr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3460من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



719كود المقرر : 

sdf rryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات و أمراض النحل و دیدان الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات و أمراض النحل و دیدان الحریر

sdf rry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3461من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



720كود المقرر : 

erwer kflgkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصفات الطبیعیة و الكیمیائیة لمنتجات النحلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصفات الطبیعیة و الكیمیائیة لمنتجات النحل

erwer kflgk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3462من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



721كود المقرر : 

ws fgkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق تربیة و انتاج ملكات نحل العسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق تربیة و انتاج ملكات نحل العسل

ws fgk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3463من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



722كود المقرر : 

erw hhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسمم نحل العسل بالمبیدات وطرق الحمایةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسمم نحل العسل بالمبیدات وطرق الحمایة

erw hh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3464من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



723كود المقرر : 

Technologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا إنتاج الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا إنتاج الحریر

Technology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3465من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



724كود المقرر : 

ERtgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء منتجات النحلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء منتجات النحل

ERtg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3466من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



725كود المقرر : 

wertgtوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة النحل و دیدان الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة النحل و دیدان الحریر

wertgt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3467من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



726كود المقرر : 

werg dfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى و تشریح نحل و دیدان الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى و تشریح نحل و دیدان الحریر

werg dfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3468من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D43كود المقرر : 

wserwerg ggggوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا النحالة الحدیثةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا النحالة الحدیثة

wserwerg gggg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3469من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



728كود المقرر : 

serg gfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج حریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج حریر

serg gf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3470من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



729كود المقرر : 

erwer dfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الملكات و انتاج الغذاء الملكىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الملكات و انتاج الغذاء الملكى

erwer dfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3471من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



730كود المقرر : 

sdf bbbوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة دیدان الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة دیدان الحریر

sdf bbb : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3472من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D37كود المقرر : 

drerthhh hhhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إنشاء و إداره المناحلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إنشاء و إداره المناحل

drerthhh hhh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3473من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3474من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



457كود المقرر : 

DGNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تدریب میدانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تدریب میدانى

DGNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3475من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3476من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



758كود المقرر : 

sdfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اقتصادیة

sdfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3477من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



759كود المقرر : 

erterltkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

erterltk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3478من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



760كود المقرر : 

ertm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات المخازن و المصانعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات المخازن و المصانع

ertm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3479من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراه وقایة النبات / النحل ودیدان الحریر/ دكتوراه/ الفصل الدراسي األول

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3480من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3481من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3482من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



716كود المقرر : 

ertertlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة نحل و انتاج عسل - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة نحل و انتاج عسل - متقدم

ertertl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3483من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



717كود المقرر : 

KZZوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة دودة قز و إنتاج حریر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة دودة قز و إنتاج حریر - متقدم

KZZ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3484من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



718كود المقرر : 

sfklrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الحشرات الملقحة للنباتات الزھریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الحشرات الملقحة للنباتات الزھریة

sfklr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3485من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



719كود المقرر : 

sdf rryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات و أمراض النحل و دیدان الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات و أمراض النحل و دیدان الحریر

sdf rry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3486من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



720كود المقرر : 

erwer kflgkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصفات الطبیعیة و الكیمیائیة لمنتجات النحلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصفات الطبیعیة و الكیمیائیة لمنتجات النحل

erwer kflgk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3487من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



721كود المقرر : 

ws fgkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق تربیة و انتاج ملكات نحل العسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق تربیة و انتاج ملكات نحل العسل

ws fgk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3488من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



722كود المقرر : 

erw hhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسمم نحل العسل بالمبیدات وطرق الحمایةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسمم نحل العسل بالمبیدات وطرق الحمایة

erw hh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3489من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



723كود المقرر : 

Technologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا إنتاج الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا إنتاج الحریر

Technology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3490من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



724كود المقرر : 

ERtgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء منتجات النحلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء منتجات النحل

ERtg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3491من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



725كود المقرر : 

wertgtوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة النحل و دیدان الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة النحل و دیدان الحریر

wertgt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3492من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



726كود المقرر : 

werg dfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى و تشریح نحل و دیدان الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى و تشریح نحل و دیدان الحریر

werg dfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3493من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D43كود المقرر : 

wserwerg ggggوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا النحالة الحدیثةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا النحالة الحدیثة

wserwerg gggg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3494من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



728كود المقرر : 

serg gfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج حریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج حریر

serg gf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3495من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



729كود المقرر : 

erwer dfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الملكات و انتاج الغذاء الملكىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الملكات و انتاج الغذاء الملكى

erwer dfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3496من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



730كود المقرر : 

sdf bbbوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة دیدان الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة دیدان الحریر

sdf bbb : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3497من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D37كود المقرر : 

drerthhh hhhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إنشاء و إداره المناحلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إنشاء و إداره المناحل

drerthhh hhh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3498من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3499من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



457كود المقرر : 

DGNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تدریب میدانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تدریب میدانى

DGNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3500من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3501من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



758كود المقرر : 

sdfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اقتصادیة

sdfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3502من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



759كود المقرر : 

erterltkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

erterltk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3503من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



760كود المقرر : 

ertm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات المخازن و المصانعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات المخازن و المصانع

ertm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

üمقرر اجبارى : 

صفحة 3504من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-ماجستیر وقایة النبات / النحل ودیدان الحریر/ ماجیستیر/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3505من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3506من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3507من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



716كود المقرر : 

ertertlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة نحل و انتاج عسل - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة نحل و انتاج عسل - متقدم

ertertl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3508من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



717كود المقرر : 

KZZوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة دودة قز و إنتاج حریر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة دودة قز و إنتاج حریر - متقدم

KZZ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3509من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



718كود المقرر : 

sfklrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الحشرات الملقحة للنباتات الزھریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الحشرات الملقحة للنباتات الزھریة

sfklr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3510من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



719كود المقرر : 

sdf rryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات و أمراض النحل و دیدان الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات و أمراض النحل و دیدان الحریر

sdf rry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3511من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



720كود المقرر : 

erwer kflgkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصفات الطبیعیة و الكیمیائیة لمنتجات النحلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصفات الطبیعیة و الكیمیائیة لمنتجات النحل

erwer kflgk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3512من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



721كود المقرر : 

ws fgkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق تربیة و انتاج ملكات نحل العسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق تربیة و انتاج ملكات نحل العسل

ws fgk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3513من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



722كود المقرر : 

erw hhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسمم نحل العسل بالمبیدات وطرق الحمایةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسمم نحل العسل بالمبیدات وطرق الحمایة

erw hh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3514من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



723كود المقرر : 

Technologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا إنتاج الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا إنتاج الحریر

Technology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3515من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



724كود المقرر : 

ERtgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء منتجات النحلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء منتجات النحل

ERtg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3516من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



725كود المقرر : 

wertgtوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة النحل و دیدان الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة النحل و دیدان الحریر

wertgt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3517من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



726كود المقرر : 

werg dfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى و تشریح نحل و دیدان الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى و تشریح نحل و دیدان الحریر

werg dfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3518من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D43كود المقرر : 

wserwerg ggggوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا النحالة الحدیثةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا النحالة الحدیثة

wserwerg gggg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3519من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



728كود المقرر : 

serg gfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج حریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج حریر

serg gf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3520من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



729كود المقرر : 

erwer dfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الملكات و انتاج الغذاء الملكىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الملكات و انتاج الغذاء الملكى

erwer dfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3521من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



730كود المقرر : 

sdf bbbوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة دیدان الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة دیدان الحریر

sdf bbb : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3522من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D37كود المقرر : 

drerthhh hhhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إنشاء و إداره المناحلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إنشاء و إداره المناحل

drerthhh hhh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3523من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3524من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



457كود المقرر : 

DGNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تدریب میدانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تدریب میدانى

DGNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3525من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3526من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



758كود المقرر : 

sdfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اقتصادیة

sdfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3527من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



759كود المقرر : 

erterltkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

erterltk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3528من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



760كود المقرر : 

ertm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات المخازن و المصانعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات المخازن و المصانع

ertm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3529من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



 الفرقة/المستوى:-دكتوراه وقایة النبات / النحل ودیدان الحریر/ دكتوراه/ الفصل الدراسي الثاني

3كود المقرر : 

LOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناقشات

LO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3530من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



5كود المقرر : 

UOوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات خاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات خاصة

UO : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3531من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



4كود المقرر : 

IUوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بحثوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بحث

IU : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 6.0 û وحدات

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3532من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



716كود المقرر : 

ertertlوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة نحل و انتاج عسل - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة نحل و انتاج عسل - متقدم

ertertl : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3533من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



717كود المقرر : 

KZZوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة دودة قز و إنتاج حریر - متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة دودة قز و إنتاج حریر - متقدم

KZZ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3534من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



718كود المقرر : 

sfklrوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الحشرات الملقحة للنباتات الزھریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الحشرات الملقحة للنباتات الزھریة

sfklr : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3535من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



719كود المقرر : 

sdf rryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات و أمراض النحل و دیدان الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات و أمراض النحل و دیدان الحریر

sdf rry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3536من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



720كود المقرر : 

erwer kflgkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصفات الطبیعیة و الكیمیائیة لمنتجات النحلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 6.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصفات الطبیعیة و الكیمیائیة لمنتجات النحل

erwer kflgk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 4.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3537من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



721كود المقرر : 

ws fgkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق تربیة و انتاج ملكات نحل العسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق تربیة و انتاج ملكات نحل العسل

ws fgk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3538من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



722كود المقرر : 

erw hhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تسمم نحل العسل بالمبیدات وطرق الحمایةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تسمم نحل العسل بالمبیدات وطرق الحمایة

erw hh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3539من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



723كود المقرر : 

Technologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا إنتاج الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا إنتاج الحریر

Technology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3540من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



724كود المقرر : 

ERtgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء منتجات النحلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء منتجات النحل

ERtg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3541من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



725كود المقرر : 

wertgtوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة النحل و دیدان الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة النحل و دیدان الحریر

wertgt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3542من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



726كود المقرر : 

werg dfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجى و تشریح نحل و دیدان الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجى و تشریح نحل و دیدان الحریر

werg dfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3543من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D43كود المقرر : 

wserwerg ggggوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا النحالة الحدیثةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا النحالة الحدیثة

wserwerg gggg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3544من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



728كود المقرر : 

serg gfوصف المقرر باإلنجلیزیة  : انتاج حریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     انتاج حریر

serg gf : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3545من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



729كود المقرر : 

erwer dfgوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة الملكات و انتاج الغذاء الملكىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة الملكات و انتاج الغذاء الملكى

erwer dfg : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3546من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



730كود المقرر : 

sdf bbbوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة دیدان الحریروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة دیدان الحریر

sdf bbb : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3547من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



D37كود المقرر : 

drerthhh hhhوصف المقرر باإلنجلیزیة  : إنشاء و إداره المناحلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     إنشاء و إداره المناحل

drerthhh hhh : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3548من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



239كود المقرر : 

ADSCEGوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق بحث و مناقشاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق بحث و مناقشات

ADSCEG : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3549من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



457كود المقرر : 

DGNJوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تدریب میدانىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تدریب میدانى

DGNJ : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3550من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



39كود المقرر : 

qyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق اعداد وكتابة البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

qy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3551من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



758كود المقرر : 

sdfsdوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حشرات اقتصادیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات اقتصادیة

sdfsd : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3552من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



759كود المقرر : 

erterltkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

erterltk : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3553من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



760كود المقرر : 

ertm mوصف المقرر باإلنجلیزیة  : آفات المخازن و المصانعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : نوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

عدد الساعات المعتمدة : 4.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     آفات المخازن و المصانع

ertm m : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

ûمقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

ûلھ مقررات فرعیة : 

ûیمكن التبدیل مع مقررات أخرىالحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

ûجبر كسر الدرجةûتقریب الكسورüھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 û نظرى

24.0 2.0 û عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

برقم الجلوس 2.0 60.0% 0%. 0. 60.0 تحریرى

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 اعمال سنھ

برقم الجلوس 0. 20.0% 0%. 0. 20.0 عملى

ûمقرر اجبارى : 

صفحة 3554من 3554تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الزراعة بطنطا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة األحیاء الدقیقة
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 1من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجستیر األحیاء الدقیقة
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 2من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراه وقایة النبات / المبیدات
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: بحث

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 3من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراه وقایة النبات / الحیوان الزراعي
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 4من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراه وقایة النبات / النحل ودیدان الحریر
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 5من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراه وقایة النبات / الحشرات اإلقتصادیة
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 6من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجستیر وقایة النبات / المبیدات
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 7من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجستیر وقایة النبات / الحیوان الزراعي
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 8من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجستیر وقایة النبات / النحل ودیدان الحریر
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 9من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجستیر وقایة النبات / الحشرات اإلقتصادیة
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 10من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة المیكنة الزراعیة
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 11من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة امراض النبات
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 12من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة النبات الزراعى
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 13من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة المحاصیل
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 14من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة الوراثة
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 15من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة البان
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 16من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة الصناعات الغذائیة
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 17من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة انتاج اسماك
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 18من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة انتاج الدواجن
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 19من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة انتاج الحیوان
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 20من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة الزھور ونباتات الزینة
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 21من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة الفاكھة
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 22من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة الخضر
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 23من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة المجتمع الریفى
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 24من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة ارشاد زراعى
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 25من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة اقتصاد زراعى
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 26من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : دكتوراة الفلسفة االراضى والمیاه
فرقة دراسیة: دكتوراه
ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 27من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجیستیر فى امراض النبات
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 28من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجیستیر فى المیكنة الزراعیة
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 29من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجیستیر فى النبات الزراعى
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 30من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجیستیر فى المحاصیل
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 31من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجیستیر فى الوراثة
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 32من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجیستیر فى االلبان
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 33من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجیستیر فى الصناعات الغذائیة
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 34من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجیستیر فى انتاج اسماك
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 35من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجیستیر فى انتاج الدواجن
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 36من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجیستیر فى انتاج الحیوان
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 37من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجیستیر فى البساتین زھور ونباتات الزینة
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 38من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجیستیر فى البساتین فاكھة
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 39من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجیستیر فى البساتین خضر
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 40من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجیستیر فى المجتمع الریفى
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 41من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجیستیر فى االرشاد الزراعى
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 42من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجیستیر فى االقتصاد الزراعى
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 43من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا



اسم الشھادة : ماجستیر فى االراضى و المیاة
فرقة دراسیة: ماجیستیر

ûھل لھا دور ثاني : 

عدد الساعات المعتمدة : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور األول  : 

أقصى عدد مقررات مسموح الرسوب بھا بالدور الثانى : 

نسبة التقدیر العام التى تحدد اإلعادة  
 :

فصل دراسي: الفصل الدراسي األول

سبتمبرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

ینایرشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: ینایر

دور أولنوع فترة االمتحان : ینایرشھر فترة االمتحان : 

فصل دراسي: الفصل الدراسي الثاني

فبرایرشھر بدایة الفصل الدراسي  : 

0مدة الفصل الدراسي : 

مایوشھر نھایة الفصل الدراسي : 

دور امتحان: یونیو

دور أولنوع فترة االمتحان : یونیوشھر فترة االمتحان : 

رسالة / بحث: رسالة

عدد الساعات المعتمدة للبحث او الرسالة : 

صفحة 44من 44تاریخ الطباعة 28/03/2011

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

بیانات الفرق المستویات الفصول وادوار االمتحانات المسجلة فى ھیكل المراحل الدراسیة

كلیة الزراعة جامعة  طنطا

نظام الدراسات العلیا
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