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 مقررات الحشرات االقصاديةاوال: 

عدد 
 الوحدات

  اسم المقرر باللغة العربية اسم المقرر باللغة االنجليزية

  اوال : مقررات عامة

1-6  Seminars  مناقشات  

1-6  Special studies دراسات خاصية  

1-6  Research بحث  

  الماجيستيرثانيا : مقررات 

3 Insect physiology فسيولوجي حشرات  

3 Insect Ecology بيئة حشرات  

3 Horticultural crop insects حشرات المحاصيل البستانية  

3  Field crop insects حشرات المحاصيل الحقلية  

3 Hormones and pheromones in 
insects  

  الهرمونات والفرمونات في الحشرات

3 Life tables and insect census جداول الحياة وتعداد الحشرات  

3 Insect behavior  سلوك الحشرات  

3 Insect pathology 
(Entomopathology)  

  امراض الحشرات

3 Social insects حشرات اجتماعية  

3 Insect victors of plant 
pathogens  

  الحشرات الناقلة المراض النبات

3 General Entomology  حشرات عام  

  ثالثا : مقررات الدكتوراه

3 Insect Ecology- advanced  متقدم -بيئة حشرات   

3 Biological control - advanced  متقدم -مقاومة حيوية   

4 Insect physiology - advanced  متقدم -فسيولوجي حشرات   

3 Insect biochemistry  كيمياء حيوية حشرات  

3 Insect morphology and internal 
anatomy - advanced 

 الشكل الظاهرى والتشريخ الداخلى
متقدم -للحشرات   

 

 

 مقررات النحل وديدان الحريرثانيا: 

 اسم المقرر باللغة العربية اسم المقرر باللغة االنجليزية عدد الوحدات

 اوال : مقررات عامة

1-6  Seminars  مناقشات 

1-6  Special studies دراسات خاصة 

1-6  Research بحث 

3 Research methods and seminars  طرق بحث ومناقشات 

3 Field training  تدريب ميداني 

 ثانيا : مقررات الماجيستير

3 pollinating  insects of flowering الحشرات الملقحة للنباتات الزهرية 



plants  
3 Pests and diseases of Bees and 

silkworms 
 افات وامراض النحل وديدان الحرير

3 Apiculture and Sericulture تربية النحل وديدان الحرير 

3 Bee and silkworm physiology and 
anatomy  

 فسيولوجي وتشريح نحل وديدان الحرير

3 Silk production انتاج حرير 

3 Sericulture تربية ديدان الحرير 

3 Apiaries construction and 
management 

 انشاء وادارة المناحل

 ثالثا: مقررات الدكتوراه

3 Bee- queen rearing and royal jelly 
production 

 تربية الملكات وانتاج الغذاء الملكي

3 Modern beekeeping technology تكنولوجيا النحالة الحديثة 

3 Chemistry of bees products  كيمياء منتجات النحل 

3 Silk production technology  تكنولوجيا انتاج الحرير 

4 Physical and chemical properties of 
bee products  

 الصفات الطبيعية والكيميائية لمنتجات النحل

3 Bees Toxicity with pesticides and 
protection methods 

الحمايةسل بالمبيدات وطرق عتسمم نحل ال  

3 Apiculture and honey production - 
advanced 

متقدم –تربية نحل وانتاج عسل   

4 Sericulture and silk production - 
advanced 

متقدم –تربية دودة قز وانتاج حرير   

 

 مقررات الحيوان الزراعيثالثا: 

العربيةاسم المقرر باللغة  اسم المقرر باللغة االنجليزية عدد الوحدات  

 اوال : مقررات عامة

1-6  Seminars  مناقشات 

1-6  Special studies دراسات خاصية 

1-6  Research بحث 

 ثانيا : مقررات الماجيستير

3 Agricultural Acarology اكارولوجي زراعي 

3 Pests- host  plant relationships عالقات االفات بعوائلها النباتية 

4 General Agricultural Zoology  حيوان زراعي عام 

 ثالثا: مقررات الدكتوراه

3 Acarology - advanced  متقدم –اكارولوجي  

3 Animal agricultural pests - advanced افات حيوانية زراعية متقدم 

3 taxonomy  of animal pests - advanced  متقدم –تقسيم افات حيوانية  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 المبيدات ررات مق رابعا :

 اسم المقرر باللغة العربية اسم المقرر باللغة االنجليزية عدد الوحدات

 اوال : مقررات عامة

1-6  Seminars  مناقشات 

1-6  Special studies دراسات خاصية 

1-6  Research بحث 

3 Physical chemistry - Advanced  متقدم –كيمياء طبيعية  

3 Analytical chemistry - Advanced  متقدم –كيمياء تحليلية  

3 Analytical chemistry standard 2  2كيمياء تحليل قياس  

3 Organic chemistry كيمياء عضوية 

3 Preparation organic chemistry كيمياء تحضيرية عضوية 

3 Farm waste chemistry  مخلفات المزرعةكيمياء  

3 Inorganic Chemistry and Analytical كيمياء غير عضوية و تحليلية 

 و الدكتوراه ثانيا : مقررات الماجيستير

3 Formulations and uses of pesticides صور تجهيز و استخدام المبيدات 

3 Acaricides and insecticides المبيدات الحشرية و األكاروسية 

3 Environmental pollution and pesticides المبيدات و التلوث البيئى 

3 Alternative methods for controlling of 
pests 

 اإلتجاهات الحديثة فى مكافحة اآلفات

3 Technique research of pesticides and 
pests 

 تكنيك أبحاث آفات و مبيدات

3 Relationship between chemical 
structure of pesticides and toxicology 

 التركيب الكيماوى للمبيدات و عالقته بالسمية

3 Control of medical and veterinary pests مكافحة اآلفات الطبية و البيطرية 

3 Pesticide of plant pathogens 
(Nematodes - Bacteria – Virus) 

 مبيدات مسببات األمراض النباتية
فيرس( –بكتريا  –)نيماتودا    

3 Pesticides of stored grain pests مبيدات آفات الحبوب المخزونة 

3 Rodenticides  and methods of control مبيدات القوراض و طرق مكافحتها 

3 Pesticides مبيدات اآلفات 

3 Methods of preparation and writing of 
scientific research 

إعداد و كتابة البحث العلمىطرق   

3 Formulations and uses of pesticides صور تجهيز و استخدام المبيدات 

3 Acaricides and insecticides المبيدات الحشرية و األكاروسية 

3 Environmental pollution and pesticides المبيدات و التلوث البيئى 

3 Toxicology - Advanced  متقدم –سمية مبيدات  

3 Herbicides- Advanced  متقدم -مبيدات حشائش  

3 Fungicides- Advanced   متقدم -مبيدات فطرية  

3 Toxicology - Advanced  متقدم –سمية مبيدات  

3 Pesticides analysis -Advanced  متقدم –تحليل مبيدات  

3 Pesticides of animal pests  متقدم –مبيدات اآلفات الحيوانية  

3 chemistry of Pesticides- Advanced  متقدم –كيمياء مبيدات اآلفات  

 


