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 مقررات الدراسات العليا-: ًاوال
اسم المقرر باللغة االنجليزية
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Seminars
Special studies
Research
Soil morphology
Advanced Soil mineralogy
Soil colloids properties

Isotopes and their application in soil
Equipments use in agricultural analyses
Micro nutrients and chelating compounds

Soil physics
Advanced soil physics
Soil microbiology
Plant nutrition
Advanced plant nutrition
Fertilizers and fertilization
Soil chemistry
Advanced soil chemistry
Chemistry of fertilizers
Soil survey and classification
Maps and aerial photography of Soil
Irrigation water resources and their
suitability

اسم المقرر بالغه العربية

م

مناقشات

1

دراسات خاصة

2

بحث

3

مورفولوجى أراضى

4

منرولوجى أراضى – متقدم

5

خواص غرويات التربة

6

النظائر المشعة وتطبيقاتها فى التربة

7

استخدامات االجهزة فى التحليالت الزراعية

8

العناصر الغذائية الدقيقه والمواد المخلبية

9

طبيعة االراضى

11

طبيعة أراضى – متقدم

11

ميكروبيولوجيا أراضى

12

تغذيه نبات

13

تغذية نبات – متقدم

14

أسمدة وتسميد

15

كيمياء أراضى

16

 متقدم- كيمياء أراضى

17

كيمياء االسمدة

18

حصر وتصنيف االراضى

19

خرائط وتصوير جوى لالراضى

21

مصادر مياه الرى ومدى صالحيتها

21
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Irrigation and drainage systems
Soil – plant water relationship
Advanced water relationships
Surface and underground water
hydrology
Soil conservation and improvements
Soil organic matter
Desertification and salt affected soils
Water and soil pollution
Advanced soil reclamation
Soils evaluation
Soils of ARE
Soils and water resources management
Pressurized irrigation technology
Soil plant climate relation ship
Biophysics
Methods of preparing and writing
scientific research
Computer use in soils
Soil fertility
Soil principles
Soil reclamation
Methods of water requirements
And determination of water quality

نظم الرى والصرف

22

عالقة المياه باالراضى والنباتات

23

عالقات مائية – متقدم

24

هيدرولوجى المياه الجوفية والسطحية

25

صيانه وتحسين االراضى

26

المادة العضوية بالتربة

27

التصحر واالراضى المتأثيرة باالمالح

28

تلوث االراضى والمياه

29

استصالح اراضى – متقدم

31

تقييم االراضى

31

أراضى جمهورية مصر العربية

32

ادارة الموارد المائية واالرضية

33

تكنولوجيا الرى الضغطى

34

عالقة المناخ باالرض والنبات

35

الفيزياء الحيوية

36

طرق اعداد وكتابة البحث العلمى

37

استخدام الحاسب االلى فى مجال االراضى

38

خصوبة االراضى

39

اساسيات اراضى

41

استصالح أراضى

41

طرق تقدير االحتياجات المائية ونوعية مياه الرى

42

مقررات عامة
م

اسم المقرر بالغه العربية

1

فيزياء وارصاد جوية

2

جيولوجيا

3

ارصاد جوية – متقدم

4

مقدمة لعالم المناخ

عدد الوحدات

اسم المقرر باللغة االنجليزية
Physics and meteorology

3

Geology

3

Advanced meteorology

3

Introduction To Climatology

2
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ثانيا ً  -:مقررات لمرحلة البكالوريوس

مقررات االجبارية لمرحلة البكالوريوس
م

اسم المقرر بالغه العربية

اسم المقرر باللغة االنجليزية

1

فيزياء وارصاد جوية

Physics and meteorology

2

اساسيات االراضى

Principals of soil sciences

3

تغذية النبات

Plant nutrition

4

استصالح االراضى

Soil reclamation

مقررات االختيارية لمرحلة البكالوريوس
5

اراضى جمهورية مصر العربية

6

تقييم االراضى

7

نظم الرى والصرف

Irrigation and drainage systems

8

الزراعات االارضية

Soilless Cultures

9

اسمدة وتسميد

11

الزراعة العضوية والحيوية

11

ميكروبيولوجى اراضى

Soils of ARE
Land evaluation

Fertilizers and fertilization
Organic and biological
Soil microbiology

