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إلمادة
ــــادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

ي1
ي حرص إألرإض 

 
إلصور إلجوية وأنوإعها وأهميتها ف

ي2
ي حرص إألرإض 

 
صور إألقمار إؤلصطناعية وأهميتها ف

ي وطرق عمل تقرير إلحرص3
أنوإع حرص إألرإض 

ي4
ي توصيف إلقطاع إألرض 

 
إلصفات إلمورفولوجية إلهامة ف

ي لمرص5
ي إلتوسع إألفق 

أهم إلخصائص إلطبيعية وإلكيميائية لبعض أرإض 

ي وتغذية إلنبات1 دور إلعنارص إلغذإئية إلكبر

دور إلعنارص إلغذإئية إلصغري وتغذية إلنبات2

طرق تقييم خصوبة إألرإضـي3

ي إلزرإعية4
ي تؤدي ؤلي تلوث إألرإض 

إلمصادر إلمختلفة إلت 

أعرإض نقص إلعنارص إلغذإئية علي إلمحاصيل إلمختلفة وطرق عةلج ذلك5

مزإرع إلمحاليل إلمغذيـــة1

ي إلزرإعات إلمحميـة2
 
نظم إلري وإلتسميد ف

يد وإلتدفئـة3 ؤنشاء إلبيوت إلمحمية وإألنفاق إلمنخفضة وأهمية إلتهوية وإلتبر

ي إلزرإعات إلمحمية4
 
ؤنتاج إلخيار وإلكنتالوب وإلبطيخ ف

ؤنتاج إلطماطم وإلفلفل دإخل إلبيوت إلمحميـة5

إت متعددة1 ي وتأثبر
 
بة مفهوم وإحد ومعان تدهور إلب 

بة وموإردها وعليه ؤصةلحه2 ي متوإزن أفسده إؤلنسان بإستخدإمه إلب 
بة نظام بيت  .إلب 

بة من إؤلنجرإف بوإسطة إلماء3 .إلطرق إلمتبعة لصيانة إلب 

ي معدل إؤلنجرإف بالرياح وكيفية إلتغلب عليه4
 
إلعوإمل إلمؤثرة ف

ي5
بة وتحسير  إلبناء إألرض  إتيجيات إلمتبعة للتغلب علي تضاغط إلب  .إلطرق وإؤلسب 

بة1 يائية وإلكيميائية للب  هما علي إلصفات إلفبر  ي للغرويات إلمعدنية وإلعضوية وتأثبر
 
ي وإلبنان

 
كيب إلكيميان إلب 

ي إلحامضية وإمدإد إلنبات بالمغذيات2
ي معالجة إألرإض 

 
بة وتطبيقاته ف ي وأسطح غرويات إلب 

ي بير  إلمحلول إألرض 
 
إلتبادل إأليون

بة ، وسعتها إلتنظيمية3 حموضة وقلوية إلب 

ي)تفاعةلت إؤلدمصاص إلنوعي 4
 
ه علي تيرس إلمغذيات مثل إلفوسفور  (إؤلدمصاص إلكيميان بة وتأثبر

بة بإستخدإم إلمهيئات- عل أسطح غرويات إلب  وتعديل خوإص إلب 

ي إلصحرإوية إلمستصلحة5
إلمشاكل إلكيميائية لالرإض 

ي وتطبيقه1
 
ي تصل ؤلي إلحل إلنهان

 إلخطوإت وأساليب إلمعالجة مع ذكر مثال حت 
ً
عمل نموذج لمعالجة مشكلة ظهرت أثناء إإلستخدإم مبينا

بة مع بيان كيفية إؤلستعانة بالمظاهر إلمورفولوجية وخوإصها إلكيميائية وإلطبيعية2 إلصفات إلتشخيصية إلمختلفة للب 

ي تقديم إألغذية وإألعةلف
 
دور إلتحاليل إلكيميائية ف

وتير   تقييم إلمحتوي من إلسكرإت- تقييم إلمحتوي من إلدهن - تقييم إلمحتوي من إأللياف - تقييم إلمحتوي من إلبر

إت إلمختلفة للمبيدإت مع ذكر أهميته4  أنوإع إلمستحرص 

 طرق تحليل إللير  إلحسية وإلكيميائية5

صيانة أرإض 4411

يائية6221 تحاليل كيماوية وفبر 

خصوبة وتغذية نبات2211

إلزرإعات إلمحمية3311

نامج  م إلبيت  ـ دور  مايو  (إلزرإعة)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لبر 2020ـ إلتبر

حة إلموضوعات إلمقب 

ي صحرإوية1111
حرص و تصنيف إرإض 

كيمياء إرإض 5121
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نامج  م إلبيت  ـ دور  مايو  (إلزرإعة)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لبر 2020ـ إلتبر

حة إلموضوعات إلمقب 

ي صحرإوية1111
حرص و تصنيف إرإض 

ؤعدإد وتخزين وتعبئة وتغليف ثمار إلموإلح1

ؤعدإد وتخزين وتعبئة وتغليف ثمار إلعنب2

 ؤعدإد وتخزين وتعبئة وتغليف ثمار إلبلح3

 ؤعدإد وتخزين وتعبئة وتغليف ثمار إلرمان4

 ؤعدإد وتخزين وتعبئة وتغليف ثمار إلمانجو5

ي وطرق تحسير  إلبناء1
إلبناء إألرض 

بة إلطبيعية إلكيميائية وإلبيولوجية2 ه علي خوإص إلب  بة وتأثبر
قوإم إلب 

بة3 ي وإلعوإمل إلمؤثرة علي إلماء إلميرس للب 
صور إلماء إألرض 

ه علي نمو إلنبات4 بة وإلعوإمل إلمؤثرة عليه وتأثبر
تضاغط إلب 

بة5 بة وإلعوإمل إلمؤثرة عليها وطرق تعديل إلحرإرة بالب  حرإرة إلب 

 إنشاء ورعاية وخدمة مزإرع إلعنب1

 إنشاء ورعاية وخدمة مزإرع إلنخيل2

إنشاء ورعاية وخدمة مزإرع إلزيتون3

إنشاء ورعاية وخدمة مزإرع إللوز4

 إنشاء ورعاية وخدمة مزإرع إلتير  وإلرمان5

ي زيادة ؤنتاجية إلمحاصيل1
 
وجير  وإلفوسفور وإلبوتاسيوم ودوره ف ي لعنارص إلنب 

 
إلتسميد إلمعدن

بة وخصوبتها2 ي لالسمدة إلعضوية علي خصائص إلب 
إلتأثبر إلمتبق 

ي خفص تكلفة إؤلنتاج إلزرإعي3
 
ي مرص ودورها ف

 
ي زرإعة إلمحاصيل وإنتاجيتها ف

 
أهمية إألسمدة إلحيوية ف

ي مرص- إألنوإع إلمختلفة لالسمدة إلعضوية إلغبر تقليدية 4
ي أرإض 

 
إت وعيوب كل منها ومدي مةلئمتها لبلستخدإم ف ممبر 

بـة5 ي إلتأثبر علي إلبيئة وإلب 
 
سماد إلبيوجاز وسماد إلكمبوست وخصائص كل منهما ودوره ف

وط إلوإجب مرإعتها عند تخزين إلمبيدإت إلرسر

(ترتيب وضع إلمبيدإت- إلموإصفات إلفنية للمخزن - إلمقدمة )أهم إلعنارص 

إت إلمبيدإت أهم صفات وأنوإع إلمستحرص 

إت - إلمقدمة )أهم إلعنارص  إت- مزإيا إلمستحرص  (إألنوإع إلمختلفة للمستحرص 

إت  علي إلحرسر
إت مع تفسبر طرق فعل مثبطات إلكيتير   بالحرسر

ً
مرإحل تخليق وتكوين إلكيتير  حيويا

(ما هي وعمل مثبطات إلكيتير - مرإحل إلحيوية للكيتير  - إلمقدمة )أهم إلعنارص 

كيبية وثرويدإت إلب  أهم خوإص مربكات إلببر

(طرق فعل إلمبيدإت- إلصفات إلطبيعية وإلكيماوية - إلمقدمة )أهم إلعنارص 

ها إلبيولوجية وطرق إستخدإمها تقسيم إلمبيدإت إلفطرية من حيث تاثبر

ي - إلمقدمة )أهم إلعنارص  (طرق إستخدإمها- إلتقسيم إلبيولوجر

ي وإلعوإمل إلمؤثرة عليه1
 
ة لحساب إؤلستهةلك إلمان ة وإلغبر مباشر إلطرق إلمباشر

إلمشاكل إلناتجة من إستخدإم إلمياه إلقليلة إلصةلحية وكيفية إلتعامل معها2

إت وعيوب نظام إلري بالتنقيط مع بيان أنوإع إلفةلتر إلمستخدمة3 مكونات وممبر 

إت وعيوب كل منها4 أهمية إلرصف إلزرإعي وأنوإعه مع بيان ممبر 

ي إلقنوإت إلمكشوفة وإلموإسبر مع بيان إلمعادإلت إلمختلفة لحساب إلترصف وإلضغط5
 
هيدروليكا شيان إلماء ف

1

2

3

7

4

5

أعدإد وتعبئة إلحاصةلت إلبستانية321

ي8112
طبيعة إرإض 

فاكهة إلمناطق إلصحرإوية9212

أسمدة وتسميد10312

مبيدإت11412

طرق رى إإلرإض  إلصحرإوية12122
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نامج  م إلبيت  ـ دور  مايو  (إلزرإعة)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لبر 2020ـ إلتبر

حة إلموضوعات إلمقب 

ي صحرإوية1111
حرص و تصنيف إرإض 

ية وسماتها ومشاكلها وكيفية إلتعامل معها وإلتغلب علي مشاكلها1 ي إلجبر
ي درإسة موجزة عن إألرإض 

 
أكتب ف

ة إلصفات2 ة ومحددإتها وكيفية إلتعامل مع إلمياه فقبر ة وغبر إلمباشر ي تحدد صةلحية إلمياه للري إلمباشر
 عن إلعوإمل إلت 

ً
 موجزإ

ً
أكتب بحثا

ي إإلستصةلح إلمروية أو إلمطرية3
بة إلزرإعية سوإء إلقديمة أو أرإض  ب إلزرإعية وأهم مسببات إلتدهور للب  ي درإسة موجزة إلفرق بير  تدهور وتصحر إلب 

 
ح ف ؤشر

بة إلمحددة ؤلمكانية إؤلستصةلح4 ي وأهم خصائص إلب 
وعات ؤستصةلح إألرإض  أهم إلمقومات وإلعنارص إألساسية لمرسر

يائية وإلمورفولوجية وطرق إستصةلحها ي إلمتأثرة باألمةلح وأهم خصائصها إلكيميائية وإلفبر 
ماهية إألرإض 

إت بة إلمختلفة وأهم إلعوإمل إلبيئية وإلبيولوجية إلمؤثرة عليها وتقنيات رفع مقاومة إلمحاصيل لهذه إلتأثبر
ة لالمةلح إلذإئبة بالب  ة وغبر إلمباشر إت إلمباشر إلتأثبر

ي إلنبات1
 
.إألنسجة إؤلبتدإئية وإلثانوية ف

ي تنشأ منها ووظيفة كل نسيج باؤلضافة ؤلي إلفرق بير  إلنسيج  إلبارنشيمي وإلكولنشيمي وإألسكلرإنشيمي2
إلمرستيمات إؤلبتدإئية وإألنسجة إلت 

كيب ومحتوياتها ووظيفة كل محتوي3 .إلخلية إلنباتية من حيث إلب 

كيب وإلوظيفة وإلنشأة4 ي وإلثانوي من حيث إلب 
 
.إلخشب إؤلبتدإن

.إلخشب إلثانوي من حيث إلنشأة وصفاته وإلخشب إلصميمي وإلخشب إلرخو وحلقات إلنمو5

 إلماشية
 
:إلرعاية إلتناسلية ف

 إلماشية-1
 
.عةلمات إلشبق إألساسية وإلثانوية ف

.إلتلقيح إلطبيىع وإلتلقيح إؤلصطناع- 2

 ماشية إللير - 3
 
.طرق قياس إلكفاءة إلتناسلية ف

:-ؤنتــاج إللير 

.إلعوإمل إلفسيولوجية إلمؤثرة عل ؤنتاج إللير  ومكوناته- 1

.إلعوإمل إلبيئية إلمؤثرة عل ؤنتاج إللير  ومكوناته- 2

.طريقة عمل ماكينة إلحلب إآلل- 3

:-بيئة ونظم إلمزإرع إلسمكية وإلعمليات إلمزرعية

.(.....إلملوحة – إلحرإرة )بيئة إلمزإرع إلسمكية - 1

.(إلنظام إلمكثف- إلنظام شبه إلمكثف )نظم إلمزإرع إلسمكية - 2

ي ؤدإرة إلمزرعة إلسمكية- 3
 
.إلعمليات إلمزرعية ف

موإد إلعلف وإعةلف ماشية إللير 

تقسيم موإد إلعلف- 1

إنوإع إإلعةلف- ٢

تكوين مخاليط إإلعةلف إلمركزة- ٣

إلتغذية إلتطبيقية لماشية إللير 

إلتغذية من إلميةلد حت  إلفطام- 1

إلتغذية من إلفطام حت  إلتلقيح- ٢

إلتغذية خةلل إلحمل وإلوإلدة- ٣

إهميه محاصيل إلبذور إلبقولية لكل من إألرض  وإؤلنسان1

 مرص2
 
إسباب تدهور مساحه  وإنتاجيه محاصيل إلبذور إلبقوليه ف

 ما يرإع للحصول عل محصول مرتفع من إلفول  إلبلدى3

كيفيه إلتغلب عل إلفجوه إلغذإئيه لمحاصيل إلحبوب4

ما يرإع للحصول عل محصول مرتفع من إلذره إلشامية5

إستصةلح وتحسير  إرإض 13222

نبات زرإعي14113

وة إلحيوإنية15213 إلبر

محاصيل حبوب وبقول16313
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نامج  م إلبيت  ـ دور  مايو  (إلزرإعة)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لبر 2020ـ إلتبر

حة إلموضوعات إلمقب 

ي صحرإوية1111
حرص و تصنيف إرإض 

ي إلمحاصيل إلتالية 
 
ي- بنجر إلسكر– إلقمح  )كيف يمكن تميبر  إلحشائش إلسائدة ف

 
ي إلجديدة مع ذكر إإلسم إلعلمي (إلفول إلسودإن

ي إإلرإض 
 
-وإلعائلة - ف

ي تلك إلمحاصيل؟
 
إح برنامج لمكافحة إلحشائش ف  موسم إلنمو وطريقة إلتكاثر، مع إقب 

ي إلمحاصيل إلتالية 
 
:إكتب برنامج للمكافحة إلمتكاملة للحشائش ف

ي إلرملية تحت نظام إلري بالتنقيط 
رعة باإلرإض  .(إلبصل- إلبطاطس- إلطماطم ) محاصيل إلخرص  إلمب  

تقال- إلعنب ) محاصيل إلفاكهة  .(إلبر

إت إلمتبادلة بير  إلنباتات وإلحشائش 3 ي-  إلتطفل- إلمنافسة)إلتأثبر
ر
(إإلليلوبان

ي إلبيئات إلمختلفة4
 
تكلم عن طرق إنتشار إلحشائش ف

تكلم عن إإلختيارية وإمتصاص وإنتقال مبيدإت إلحشائش دإخل إلنباتات5

وعات إلميكنة إلزرإعية ): إلميكنة إلزرإعية وتنمية قطاع إؤلنتاج إلزرإعي1 ي هذه - طرق تقيمها - إألسس إلمختلفة ؤلدإرتها - سماتها - تعريف مرسر
 
دور إلميكنة إلزرإعية ف

وعات  ي إلمشاريــــع إلزرإعية- إلمرسر
 
(إلتطبيقات إلمختلفة للطاقات إلمتجددة ف

2
ي إلمزرعة 

 
ي إلقطاع إلزرإعي )إلجرإر إلزرإعي كمصدر رئيسي للقدرة إآللية ف

 
ي يؤديها إلجرإر ف

إق إلدإخلي ونظرية عمللها ومكوناتها إلرئيسية - إلخدمات إلت 
طرق - محركات إؤلحب 

ي محرك إلجرإر إلزرإعي 
 
.(إلمكونات إألساسية ودور كل جهاز من إألجهزة إلمساعدة لتشغيل محرك إلجرإر إلزرإعي- حساب إلقدرإت إلمستفادة منها وإلقدرإت إلضائعة ف

3
أجهزة نقل قدرة إلجرإر - أجهزة تةلمس إلجرإر إلزرإعي - إلمكونات إألساسية ودور كل جهاز من أجهزة نقل قدرة إلمحرك لعجةلت إلجرإر  )تشغيل وصيانة إلجرإر إلزرإعي 

ي إلجرإر إلزرإعي وطرق عةلجها - لالإلت إلزرإعية 
 
(إلصيانة إليومية وإلصيانة إلدورية للجرإر إلزرإعي- إألعطال إلمتكررة ف

4
إلمكونات إألساسية ونظرية عمل آإلت زرإعة كل من إلحبوب وإلشتةلت - أسس ومعايبر ؤختيار إآلإلت إلزرإعية - إلتقسيمات إلمختلفة لئلإلت إلزرإعية )آإلإلت إلزرإعة 

(إلطرق إلمختلفة لمعايرة آإلإلت إلزرإعة- حساب معدإلت أدإء إآلإلت إلزرإعية وإلقدرإت إلمتطلبة لتشغيلها - وإلدرنات 

5

حساب معدإلت - آإلت مقاومة إآلفات إلزرإعية - آإلت إلتسميد إلبلدي - مكونات ونظرية عمل كل من آإلت إلعزيق )آإلت خدمة إلمحصول إلنامي وآإلت إلنقل دإخل إلمزرعة 

- آإلت تبييل وكبس إألعةلف وإلمخلفات إلزرإعية - إلطرق إلمستخدمة لحصاد محاصيل إلفاكهة وإآلإلت إلمستخدمة لذلك - إألدإء وإلقدرإت إلمتطلبة لتشغيل هذه إآلإلت 

(إلوسائل إلمختلفة للنقل دإخل إلمرزعة

.ؤنتاج ورعاية أحد إلمحاصيل إلبقولية إلشتوية1

.ؤنتاج ورعاية أحد إلمحاصيل إلنجيلية إلصيفية2

ي مرص وكيفية زرإعته3
 
سيم إلحجازي ف .مشاكل ؤنتاج إلبر

. كيفية عمل وحفظ إلدريس وإلسيةلج4

ي نمو وتطور محاصيل إلعلف5
 
تخزين إلغذإء ودوره ف

.توإفق إلمبت  مع إلبيئة إلصحرإوي1

.إنظمة إلبناء وإلتشييد بالمناطق إلصحرإوية2

 إيوإء إؤلنسان 3
 
.(إلمسكن إلصحرإوي)مبان

.بالمناطق إلصحرإوية (إلحةلبة وإلتسمير )منشأت أيوإء إلحيوإنات 4

إء بالمناطق إلصحرإوية5  إلخرص 
 
.تخطيط إلخدمات إلسكينة وأنشاء إلمبان

 مرص مشاكل عديدة تؤثر عل إنتاجيتها
 
.توإجة محاصيل إلزيوت ف

ي -  دوإر إلشمس - إلسمسم :   إكتب مقال يوضح إلمشاكل إلت  تؤثر عل ؤنتاج وإنتاجية ثةلثة من محاصيل إلزيوت إلتالية 
 
-فول إلصويا - إلفول إلسودإن

إح حل لهذة إلمشاكل.     إلكانوإل  موضحا أسباب كل مشكلة مع إقب 

ي تتأثر بالبيئة إلت  يزرع فيها إلصنف
 بالمحاور. تتأثر ؤنتاجية محاصيل إلسكر بالعديد من إلعوإمل إلت 

ً
اكتب مقال عن أحد محاصيل السكر مستعينا

إلعوإمل إلت  تحدد معدإلت إألسمدة . ٣عةلقة ميعاد إلزرإعة باإلحتياجات إلمناخية للمحصول    . ٢خصائص إلصنف إلجيد   . ١:          التالية
 خةلل موسم إلنمو      . ٤           

 
عةلمات إلنضج وموعد إلحصاد . ٥إلمقننات إلمائية وإإلستهةلك إلمان

 ؤنتاج محاصيل إأللياف
 
ة مشاكل ف  إلسنوإت إألخبر

 
 ضوء درإستك أكتب مقال عن أهم هذه إلمشاكل مع إإلستعانة بالنقاط إلتالية. توإجة مرص ف

 
ف

إلحصاد وإلتسويق . ٤أهم إلمعامةلت إلزرإعية    . ٣إإلحتياجات إلبيئية إلةلزمة للنمو       . ٢تقسيم محاصيل إأللياف    . 1                       

 صناعة كةل من . هناك إلعديد من إلنوإتج إلثانوية ذإت إلقيمة إإلقتصادية وإلت  تنتج عن عمليات تصنيع إإلغذية
 
:إكتب مقال عن أهم هذه إلنوإتج ف

-صناعة زيت إلزيتون. صناعة زيت دوإر إلشمس                                    . 

 صناعة كةل من
 
هناك إلعديد من إلنوإتج إلثانوية ذإت إلقيمة إإلقتصادية وإلت  تنتج عن عمليات تصنيع إألغذية إكتب مقال عن أهم هذه إلنوإتج ف

بنجر إلسكر . ٢قصب إلسكر               . ١                          

إؤليوإء إلصحرإوى 322 20

1

2

3

4

5

إلحشائش ومقاومتها17413

ميكنة زرإعية18123

محاصيل إلعلف إإلخرص  وإلمرإع19223

محاصيل إلزيوت وإلسكر وإإللياف21323

1

2
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كود 

إلمادة
ــــادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

نامج  م إلبيت  ـ دور  مايو  (إلزرإعة)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لبر 2020ـ إلتبر

حة إلموضوعات إلمقب 

ي صحرإوية1111
حرص و تصنيف إرإض 

إلطرق إلمختلفة ؤلستكشاف مياه إآلبار إلجوفية1
ي إلطبيعة2

 
ي للمياه ف

إلتدوير إلحلق 
ي جمهورية مرص إلعربية3

 
أنوإع إآلبار إلجوفية ف

إلطرق إلمختلفة لقياس قطر إلبب 4
أنوإع إآلبار إلجوفية ومعدإلت قياس ترصف كل منها5
مشاكل ؤنتاج محاصيل إلخرص  نتيجة تغبر إلظروف إلبيئية1
إلقيمة إلغذإئية لمحاصيل إلخرص 2
إلبصل مع ذكر كميات إلتقاوي- إلفرإولة - طرق زرإعة إلكانتالوب 3
إلفلفل مع ذكر كمية إلمحصول- إلبطاطس - موإعيد زرإعة إلطماطم 4
(إلمجاميع إلنباتية )إلطرز إلنباتية إلمختلفة للخس 5

ي بعض نباتات إلعائلة إلشفوية مع إلفوإئد وإإلستعماإلت 1
 
(نبات علي إألقل2)تأثبر إلظروف إلبيئية وبعض إلمعامةلت إلزرإعية علي إلمحصول وإنتاج إلزيت إلطيار ف

ي مرص2
 
ي توإجه زرإعتها وكيفية ؤيجاد إلحلول لها ومستقبل زرإعتها ف

ي مرص وطرق ؤكثارها وإلمشاكل إلت 
 
مقومات زرإعة إلنباتات إلطبية وإلعطرية ف

ح إلطرق إلمختلفة ؤلستخةلص إلزيوت إلعطرية مع ذكر مثال لنبات وإحد علي إألقل يةلئمه كل طريقة من هذه إلطرق4 .ؤشر
إثر إلعوإمل إلمناخية وإألرضية علي زرإعة وإنتاج إلنباتات إلطبية وإلعطرية5

:-نظم ؤنتاج إألغنام وإلماعز بمرص

ح خصائص كل نظام من هذه إلنظم- 1 .شر

.مناقشة أهــم إلمشاكـل وإلعقبات فـى تــربية ورعايــة إألغنـام وإلماعـــز تحت هذه إلنظم- 2

.شد إألساليب إلُمتبعة لتحسير  إؤلنتاجيه تحت هذه إلنظم- 3

وعات إألغنام وإلماعز :-ؤنشاء و تشغيل مرسر

ح تكوين قطيع إألغنام وإلماعز- 1 .شر

إت إلمزرعة إلمستديمة- 2 .توضيح أهم ؤنشاءإت وتجهبر 

.مناقشة أهم إلعمليات إلمزرعية إلت  تجرى عل إلحيوإنات- 3

 إألغنام وإلماعز
 
:-طرق ؤستحدإث إلشياع ف

 ؤناث إألغنام وإلماعز- 1
 
إت ؤستحدإث إلشياع ف .ممبر 

.إلطرق إلمختلفة ؤلستحدإث إلشياع- 2

.تأثبر ؤستحدإث إلشياع عل إلكفاءة إلتناسلية لالغنام وإلماعز- 3

 إألغنام وإلماعز
 
:نظم إلرعي ف

 إألغنام وإلماعز عل مستوى إلعالم- 1
 
.نظم إلرع إلمختلفة ف

إت وعيوب كل نظام- 2 .ممبر 

.أفضل أساليب إلرع تحت ظروف إلبيئة إلمرصية- 3

ي مزإرع إألغنام وإلماعز
 
:دور إلتغذية ف

ي تغذية إألغنام وإلماعز- 1
 
.موإد إلعلف وإقسامها إلمستخدمة ف

.إلحتياجات إلغذإئية لالغنام وإلماعز  وكيفية حسابها - 2
إلتغذية إلتطبيقية لالغنام وإلماعز- 3

ي
 
:إلصحاري وعنارص إلمناخ وعةلقتها بالكساء إلنبان

ي إلصحرإء
 
:إلنباتات ف

ي إلصحرإء
 
:ؤستثمار وتنمية إلموإرد إلبيئية إلطبيعية ف

ي إلصحرإوية- أهم مشكةلت إلموإرد إلطبيعية - موإرد دإئمة ومتجددة وغبر متجددة 
رإع إألرإض  .طرق إسب  

ي إلصحرإوي ي وإلتوإزن إلبيولوجر
:-إلنظام إلبيت 

ي 
ي إلطبيعة - أسباب ؤختةلل إلتوإزن وطرق عةلجها - مكونات إلنظام إلبيت 

 
.إلسةلسل إلغذإئية- دورإت إلموإد ف

:مشكلة إلتصحر وطرق إلمقاومة وإلعةلج
ي إلصحرإوية- إلكثبان إلرملية وطرق عةلجها وإستخدإمها - طرق مقاومته - أسبابه - تعريفه 

رإع إألرإض  .طرق إسب  
إرها وطرق إلوقاية وإلمكافحة لها1 إت من حيث إؤلستفادة منها وأرص  .إألهمية إؤلقتصادية للحرسر
وعات تجارية2 ي ؤنشاء مرسر

 
إت إلنافعة ف ها من إلحرسر .كيفية إؤلستفادة من نحل إلعسل وديدإن إلحرير وغبر

ر وإلمكافحة3 ية علي إلمحاصيل إلحقلية ومحاصيل إلخرص  من حيث مظاهر إؤلصابة وإلرص 
.أهم إآفات إلحرسر

ر وإلمكافحة4 ية علي أشجار إلفاكهة ونباتات إلزينة من حيث مظاهر إؤلصابة وإلرص 
.أهم إآلفات إلحرسر

إت علي إلحبوب وإلموإد إلمخزنة وطرق إلوقاية وإلمكافحة لها5
إر إلحرسر .أرص 

ي و مياه جوفية22114 هيدرولوجر

أنتاج خرص 23214

نباتات طبية وعطرية24316

أغنام وماعز25417

بيئة صحرإء26124

إت إقتصادية27224 حرسر

5

3

3

4

5

ح بالتفصيل طرق إلتجفيف إلمناسبة للنباتات إلتالية. أذكر فقط طرق إلتجفيف إلصناعي للنباتات إلطبية وإلعطرية إلينسون - إلورد -  إلتبغ - إلديجيتالس - إلنعناع : ثم ؤشر

.مع ذكر إلمعامةلت إلوإجب ؤجرإئها بعد عملية تجفيف إلنباتات إلطبية وإلعطرية

ي وإلعالم  ي إلوطن إلعرنر
 
ي - تصنيف إلصحاري وتوزيعها ف

 
ي - عنارص إلمناخ وعةلقتها بالكساء إلنبان

 
إر إلرياح علي إلكساء إلنبان

- خصائص إلمطر ومضار إألمطار إلغزيرة - أرص 

ي
إلجفاف إلمناج 

1

ي 
 
ي إلنباتات إلصحرإوية - صفات إلنباتات إلصحرإوية - تحورإت إلنباتات إلصحرإوية - أقسام إلنباتات إلصحرإوية - أنوإع إلكساء إلنبان

 
ية - ؤنبات إلبذور ف إلنباتات إلبر

ي إلصحرإء- إؤلقتصادية 
 
ي توإجه إلرعي ف

إلمشكةلت إلت 

2

1

2

3

4
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نامج  م إلبيت  ـ دور  مايو  (إلزرإعة)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لبر 2020ـ إلتبر

حة إلموضوعات إلمقب 

ي صحرإوية1111
حرص و تصنيف إرإض 

ي1 ق إلعرنر
ي دول إلمرسر

 
إلموإرد إألرضية وإلمائية ف

ي مرص2
 
مشاريــــع إلتوسع إلزرإعي ف

ي3
ي دول إلشمال إألفريق 

 
ي ف

ي إلمؤثرة علي خوإص إألرإض 
عوإمل تكوين إألرإض 

ي إلمنطقة إلعربيـة4
 
ي ف

ة لرتب إألرإض  إلخوإص إلممبر 
ي إؤلقليم إلمتوسط من إلمنطقة إلعربيـة5

 
إلموإرد إلمائية إلمتاحة ف

1
آإلت - إألمشاط وإلمهارس وإلمرإديس - إلمحاريث إلحفارة وإلمحاريث إلقةلبة إلمطرحية وإلقرصية وإلمحاريث إلدورإنية )إآلإلت إلمختلفة ؤلعدإد وتجهبر  إألرض للزرإعة 

.آإلت إؤلعدإد إلخاصة- إلتسوية 
("مكبس إلقش"آإلت إلتبييل " - إلكمباين"آإلت إلضم وإلدرإس وإلتذرية - إلمحشات )آإلت حصاد وتجهبر  إلمحاصيل إلمختلفة 2
ي دإخلها- إألنوإع إلمختلفة - إلموإد إلمختلفة إلمستخدمة ؤلنشائها )إلمنشآت إلمختلفة إلمتوإجدة 3

.(إلتحكم إلبيت 
ي إلزرإعية 4

إنية باألرإض  إن )إلطرق إلمساحية إلمختلفة ؤلجرإء إلمبر  (" Total Stationمحطة إلرصد إلمتكاملة إلـ - إلمبر 
(نظم إلري إلضغطي- إلري إلسطحي )إلطرق إلمختلفة لري إلمزإرع 5
طرق زيادة كفاءة ؤستخدإم إلماء وعةلقتها باألصناف إلنباتية وإلمعامةلت إلزرإعية1
ي مجال تنمية إلمرإعي2

 
إلتطبيقات إلتكنولوجيا إلحديثة ف

ي ضوء صيانة إلموإرد إلمائية3
 
بة إلمحبة للماء وإلتغذية إلصناعية للخزإنات إلجوفية ف إستخدإم محسنات إلب 

 إؤلنتاجية بالساحل إلشمالي4
متطلبات ؤنتاج إلقمح وكيفية تحسير 

ي ضوء صيانة إلموإرد إلمائية5
 
إلطرق إلمختلفة لخفض ترسب إلمياه من قنوإت إلري وإلخزإنات ف

 أشجار إلفاكهة إلمتساقطة إإلورإق وكيفية إلتغلب عليها  1
 
إلمشاكل إلمتعلقة بالتلقيح ف

ي  أشجار إلفاكهة إلمتساقطة إإلورإق    2
 
ودة ف إلسكون وإحتياجات إلبر

 أشجار إلفاكهة إلمتساقطة إإلورإق   3
 
خف إلثمار ف

إلظروف إلبيئية إلمةلئمة لزرإعة إلموإلح وإلموز    4
خدمة ورعاية مزإرع إلموز وإلموإلح    5

ؤنتاج إلمركبات إلطبيعية إلثانوية باستخدإم طريقة زرإعة إألنسجة

:عنارص إلموضوع

.إلمقدمة وتشمل تعريف إلمركبات إلطبيعية إلثانوية وأهميتها وإستخدإماتها- 1 

.طرق إنتاج إلمركبات إلثانويه باستخدإم زرإعة إألنسجة- 2

.إلبيئة  إلغذإئية إلمستخدمة إلنتاج إلمركبات إلثانوية- 3

: إستحدإث إلتباينات إلورإثية

:عنارص إلموضوع

أهمية ؤستحدإث إلتباينات إلورإثية- 1

طرق ؤستحدإث إلتباينات إلورإثية- 2

أسلوب ؤنتخاب إلطفرة إلمستحدثة للحصول عل صنف جديد- 3

ي- 4
ر
إلتطبيقات إلعملية ؤلستخدإم إلتباين إلورإن

 نجاح زرإعة إألنسجة
 
 أهمية إلتعقيم ف

:عنارص إلموضوع

تعقيم إألجزإء إلنباتية وإألدوإت    -1

تعقيم وسط إلزرإعة    -2

تعقيم مكان إلزرإعة وأجزإء إلمعمل    -3

تعقيم إلشخص إلقائم بالزرإعة إلمعملية    -4

 نجاح إلزرإعة إلمعملية
 
 إألقلمة ودورها ف

:عنارص إلموضوع

عمر إلنبات    -1

حجم إلنبات    -2

إلمعامةلت إلت  تجرى    -3

إلطرق إلمختلفة ؤلنتاج نباتات خالية من مسببات إألمرإض إلمختلفة

:عنارص إلموضوع

مقدمة عن إلطرق إلمستخدمة ؤلنتاج إلنباتات إلخالية من مسببات إألمرإض- 1

ي تم ؤزإلة إلمسببات منها- 2
.إلنباتات إلت 

ي إلوقت إلحالي-3
 
.أهمية ذلك بالنسبة لمرص ف

.كيفية ؤجرإء إلتجارب إلمختلفة ؤلنتاج إلنبات إلخالي من إلمسبب- 4

.كيف يمكن إلتأكد بأن إلنبات خال من إلمرض- 5

ي تجرى عل إلنبات إلخال ثم زرإعته بالحقل- 6
.إلعمليات إلت 

5

1

2

أرإض  صحرإوية عربية وأفريقية28324

إساسيات هندسة زرإعية29115

إلزرإعة إلمطرية وإلتنمية بالصحارى30215

فاكهة متخصصة31317

إؤلكثار إلدقيق وزرإعة إألنسجة إلنباتية32419

3

4
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ــــادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

نامج  م إلبيت  ـ دور  مايو  (إلزرإعة)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لبر 2020ـ إلتبر

حة إلموضوعات إلمقب 

ي صحرإوية1111
حرص و تصنيف إرإض 

 تأثبر إلعوإمل إلبيئية علي نمو إلمحاصيل إلحقلية إلبستانية1
ي للنباتات إلبستانية2  إؤلكثار إلخرص 
 مكافحة إلحشائش3
 عمليات إلخدمة إلبستانية إلشجار إلفاكهة4
ي إلجديدة5

ي إإلرض 
 
 إلنظم إلمحصولية للمحاصيل إلحقلية ف

ي ؤحدي قبائل إلمملكة إلحيوإنية وطرق مكافحتها1
 
.إآلفات إلحيوإنية ف

.إلمكافحة إلحيوية ألي من إآلفات إلنيماتودية أو إألكاروسية2

ي إلمحاصيل إلزرإعية3
 
.تقدير إؤلصابة بالقوإرض ف

ي تصيب إلبقوليات4
.إألمرإض إلفطرية إلت 

ي تصيب إلنبات5
ية إلت  ي مقاومة إألمرإض إلبكتبر

 
.إستخدإم إلمقاومة إلحيوية ف

 تربية دجاج إنتاج إللحم  1
 
(إلرطوبة إلنسبية- 4- إلتهوية - 3- إلكثافة - 2- درجة إلحرإرة - 1) دور إلرعاية ف

 تربية دجاج إنتاج إلبيض 2
 
(إلوزن وإلتجانس- 3- قص إلمنقار - 2- برإمج إؤلضاءة - 1)تأثبر عوإمل إلرعاية إلبيئية ف

ي إلبطاريات - 1 ) نظم تربية دجاج إنتاج إلبيض  3
 
بية ف بية إألرضية- 2- إلب  (إلب 

(إلتقييم إلهضمي- 3- إلتقييم إلمعملي - 2- إلتقييم إلظاهري - 1) تقييم أعةلف إلدوإجن 4
(صور تقديم عةلئق إلدوإجن- 3- أساسيات تكوين عةلئق إلدوإجن - 2- إؤلحتياجات إلغذإئية للدوإجن - 1)إلتغذية إلتطبيقة للدوإجن 5
ي زيادة محصول إلنبات من إلبذور وإلثمار1

 
ي ف .دور إلعنارص إلمعدنية إلكبر

ي وإلتنفس2
 
.تأثبر إلجفاف علي كفاءة عملية إلبناء إلضون

ي مقاومة إلنبات لبلجهاد3
 
.دور كل من إلبوتاسيوم وهرمون حمض إألبسيسيك ف

هبر وإؤلثمار4  
ي عملية إلب 

 
وجير  ف .دور إلنيب 

ي نضج إلثمار5
 
.دور هرمون إؤليثلير  ف

أزهار إلقطف1
إلنباتات إلعصارية وإلشوكية2
ؤكثار نباتات نخيل إلزينة3
ؤكثار إلنباتات إلدإخلية4
إء5 إلمسطحات إلخرص 
ي1

 
.إألهمية إلغذإئية وإؤلقتصادية ؤلنتاج إأللبان وكيفية تحقيق إؤلكتفاء إلذإن

ي حفظ إأللبان2
 
.إستخدإم إلمعامةلت إلحرإرية ف

.طريقتير  لحفظ إأللبان ومنتجاتها3

.أحد مكونات إللير  مع بيان دوره من إلناحية إلتغذوية وإلتكنولوجية وإإلقتصادية4
 طرق إلصناعة 5

ً
ي تم درإستها موضحا

ي تجري عليها-إلموإد إلخام إلمستخدمة - إثنير  من منتجات إأللبان إلت 
.إلعمليات إلتكنولوجية إلت 

 إألبقار
 
:-تنظيم وظائف إلغدد إلجنسية ف

وظائف كل من إلمبيض وإلخصية- 1

 لوظائف إلمبيض- 2
 
إلتنظيم إلعصتر وإلهرمون

 لوظائف إلخصية- 3
 
إلتنظيم إلعصتر وإلهرمون

 لدرجة حرإرة إلجسم تحت ظروف إؤلجهاد إلحرإرى
 
:-إلتنظيم إلعصتر وإلهرمون

وسائل ؤنتاج وتشتيت إلحرإرة تحت إلظروف إلحارة- 1

إلتوإزن إلحرإرى أثناء إؤلجهاد إلحرإرى- 2

 لبلجهاد إلحرإرى- 3
 
إلتناسق إلسلوك وإلعصتر وإلهرمون

إت وإلحيوإنات بسيطة إلمعدة  كل من إلمجب 
 
:-ترتيب أنوإع إلهضم ف

أنوإع إلهضم- 1

إت مع بيان ترتيب أنوإع إلهضم- 2  إلمجب 
 
يح للجهاز إلهضم ف كيب إلترسر إلب 

 إألرإنب مع بيان ترتيب أنوإع إلهضم- 3
 
يح للجهاز إلهضم ف كيب إلترسر إلب 

إلعوإمل إلمؤثرة عل إلنمو

تعريف إلنمو ومقاييس إلنمو- 1

 إلمرحلة إلجنينية- 2
 
إلنمو ف

إلنمو بعد إلوإلدة- 3

 للنمو- 4
 
إلتنظيم إلهرمون

تأثبر إؤلجهاد إلحرإرى عل إلكفاءة إؤلنتاجية للحيوإنات إلمستوردة بمرص

إلخصائص إلفسيولوجية- 1

إلخصائص إلتناسلية للذكور وإؤلناث- 2

إلخصائص إؤلنتاجية للير  وإللحم- 3
إلحالة إلصحية- 4

دوإجن35327

إساسيات إلزرإعة إلصحرإوية33125

آفات وأمرإض نبات34225

(إختيارى)36117 فسيولوجيا نبات    

نباتات زينة37218

ألبان38318

39126
 
فسيولوجيا إإلنتاج إلحيوإن

1

2

3

4

5



م
كود 

إلمادة
ــــادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

نامج  م إلبيت  ـ دور  مايو  (إلزرإعة)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لبر 2020ـ إلتبر

حة إلموضوعات إلمقب 

ي صحرإوية1111
حرص و تصنيف إرإض 

تاثبر إلتمويل إلزرإع عل إلتنمية إإلقتصادية    1

إت إلت  يوإجها إلمزإرع   2 دور إدإرة إلمخاطر لموإجهة إلمتغبر

 إلتعامل مع موسمية إإلنتاج وإإلستهةلك   3
 
دور إلتخطيط إلمزرع ف

 إلمزرعة لضمان تحقيق ربحيتها 4
 
إستخدإم إدوإت إلتحليل إإلقتصادية ف

وع زرإع5 إهمية عمل درإسة تسويقية لرفع فرص نجاح مرسر

مقومات إلنظام إلمحاستر1

نظريات إلقيد  وإمساك إلدفاتر2

وع إلزرإع3  إلمرسر
 
إلحسابات إلختامية ف

 إإلخطاء إلمحاسبية4
 إلتسويات إلجردية5

أقتصاديات وإدإرة مزإرع40228

محاسبة زرإعية41328


