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 قسى انبساتين"ن"برنايج انذراساث انعهيا 

“Post Graduate Program for Horticulture 
Department” 

 

 

              
 

ختص ثتذسٚس انؼهٕو انضساػٛخ فٙ يزبالد ٚألسبو كهٛخ انضساػخ أػشق أحذ  ٍٛتانجسبؼتجش لسى ٚ

ف إنٗ سفغ انكفبءح اإلَتبرٛخ انجستبَٛخ كًب ٚمٕو ثإرشاء انجحٕث انتطجٛمٛخ انتٙ تٓذانحبصالد 

ٔٚضى لسى  انؼشثٛخ.نزًٕٓسٚخ يصش يغ انظشٔف انجٛئٛخ  تتالءوثحٛج انًختهفخ حبصالد انجستبَٛخ نه

  :ػهًٛخ تخصصٛخ ْٙ دحالحخ يزبالانجسبتٍٛ 

                      mologyPo                                                                           انفاكهتنباتاث عهى ـ  1

       Olericulture                                                                     انخضرنباتاث  عهى-2

    Ornamental &Floriculture                                  نباتاث انسينت عهى-3

 

ذ يٍ انًزبالد انتطجٛمٛخ انتٙ تٕاكت انؼصش ٚٓتى لسى انجسبتٍٛ ثبنؼًم انجحخٙ فٙ انؼذٚ

انغٛش يالئًخ هظشٔف نرنك إلَتبد أصُبف يمبٔيخ انتحسٍٛ ٔانتشثٛخ ٔيخم ٔانظشٔف انًستزذح 

ً ٔانتٙ تسًح ثبنتٕسغ فٙ سلؼخ انضساػخ   –استخذاو تكُٕنٕرٛب انُبَٕ -صساػخ االَسزخ -ػًٕيب

االتزبِ نهحبصالد  –ٔيٕارٓخ ظشٔف انزفبف يٕارٓخ تحذٚبد َمص انًٛبِ ثتششٛذ استخذاو انًٛبِ 

انجستبَٛخ انتصذٚشٚخ ػٍ طشٚك انتٕسغ فٙ صساػخ انًحبصٛم غٛش انتمهٛذٚخ ٔانتٙ تصبدف لجٕل فٙ 

انضساػبد انًحًٛخ ٔفٕائذْب فٙ سذ حبرخ انسٕق انًحهٙ  –انذٔل األرُجٛخ ثًب ٚحمك ػبئذ لٕيٙ 

 –ٔانٓذس ػٍ طشٚك ػهى يؼبيالد يب ثؼذ انحصبد انحذ يٍ فمذ انغزاء  –ٔكزنك األسٕاق انخبسرٛخ 

 –سفغ كفبءح َجبتبد انضُٚخ ٔانتُسٛك فٙ انتخهص يٍ انًهٕحبد  –انضساػخ انؼضٕٚخ ٔانحٕٛٚخ 

انضساػخ انكخٛفخ ٔانتحًٛم فٙ انحبصالد انجستبَٛخ ٔانؼذٚذ يٍ انًزبالد انجحخٛخ األخشٖ ٚتى 

  .انتخطٛظ نٓب كهًب رذ رذٚذ
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 ساسبد انؼهٛب:أْذاف ثشَبيذ انذ

 إػذاد كٕادس ثحخٛخ تتًتغ ثبنًؼشفخ ٔانًٓبساد انًختهفخ نفشٔع ػهى انجسبتٍٛ. -1

 انجسبتٍٛ سبسٛبد ٔيُٓزٛبد انجحج انؼهًٙ فٙ يزبلأل اتمبٌ انجبحج -2

 لذسح انجبحج ػهٗ انٕصٕل نهًشكالد انًُٓٛخ فٙ يزبل انجسبتٍٛ ٔإٚزبد حهٕال يجتكشح نٓب.  -3

 أسبنٛت رذٚذح نًضأنخ انًُٓخ فٙ يزبل انجستُخ.ٚتًكٍ يٍ انتطٕٚش ٔاستحذاث  -4

 لبدس ػهٗ انمٛبو ثذٔسِ فٙ تًُٛخ انًزتًغ ٔحًبٚخ انجٛئخ. -5

 ثبحج ػهًٙ ٔيُٓٙ لبدس ػهٗ انًُبفسخ فٙ سٕق انؼًم سٕاء يحهٙ أٔ دٔنٙ. -6

 اكسبة انجبحج انمذسح ػهٗ تٕظٛف انًٕاسد انًتبحخ ٔانحصٕل ػهٗ ألصٗ استفبدح يُٓب. -7

  انتؼهى انًستًش ٔتًُٛخ راتّ أكبدًٚٛبً ٔيُٓٛبً.ٚستطٛغ انجبحج  -8

 

 يرحهــــت انذراســـاث انعهيــــــايقرراث 

 ة:الفاكك جأواّل: مقررات الماجدتير برنام

 اإلجبارية: المقررات-أ

Course 

Title 
 عذد

 انىحذاث
 انساعاث انًعتًذة

 اسى انًقرر
 انرقى انكىدي

 
 نظري عملي

Propagation 

of Fruit 

Trees 
 701/5 تكاثر أشجار الفاكهة 2 2 3

Physiology 

of Fruit 

Trees 
 702/5 فاكهةالفسيولوجي أشجار  2 2 3

 المقررات االختيارية:-ب

Course Title 
 عذد

 انىحذاث

 انساعاث انًعتًذة

 انرقى انكىدي اسى انًقرر
عملي نظري

Taxonomy 

of Fruit 

Plants 

 703/05 تقسيم نباتات الفاكهة 2 2 3

Packing, 

Handling, 

and 

 705/05 قطف وتداول وتخزين الفاكهة 2 2 3
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Storage of 

Fruit 

Applicatio

n of Tissue 

Culture in 

Propagatio

n of Fruit 

Trees 

3 2 2 
استخدام زراعة األنسجة في 

 إكثار الفاكهة
708/05 

Fertilizatio

n and 

Irrigation 

of Fruit 

Trees 

 709/05 د وري أشجار الفاكهةتسمي 2 2 3

Tropical 

and Sub-

Tropical 

Fruits 

3 2 2 
فاكهة المناطق االستوائية وشبه 

 االستوائية
711/05 

Applicatio

n of 

Growth 

Regulators 

in Fruit 

Production 

3 2 2 
استخدام منظمات النمو في إنتاج 

 الفاكهة
713/05 

Citrus/ 

advanced 
 716/05 مالموالح متقد 2 2 3

Viticulture

/ advanced 
 717/05 العنب متقدم 2 2 3

Mango/ 

Advanced 

3 2 2 
 721/05 المانجو متقدم
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 الدكتوراه برنامج الفاككة مقرراتثانيّا: 
 المقررات اإلجبارية:- أ

 

Course Title عدد 
 الوحدات

الساعات 
 اسم المقرر المعتمدة

الرقم 
 الكودي

 
 نظري عملي

Pruning and 

Training of Fruit 

Trees 

 710/05 تقليم وتربية أشجار الفاكهة 2 2 3

Production of Non 

Traditional Fruits 
3 2 2 

إنتاج الفاكهة محدودة 
 االنتشار

712/05 

 المقررات االختيارية:-ب

Course Title  عدد
الوحدات

الساعات 
المعتمدة اسم المقرر

الرقم 
الكودي

عملي نظري

Breeding and 

Improvement of 

Fruit Trees 

3 2 2 
تربية وتحسين أشجار 

 الفاكهة
704/
05 

Marketing and 

Exporting of Fruit 
 706/05 تسويق وتصدير الفاكهة 2 2 3

Application of 

Biotechnology in 

Pomology 

3 2 2 
استخدام التقنية الحيوية في 

 مجال الفاكهة
707/05 

Problems of 

Pollination and 

Sterility in Fruit 

Trees 

3 2 2 
مشاكل التلقيح والعقم في 

 أشجار الفاكهة
714/05 

Bananas/ advanced 3 2 2 715/05 الموز متقدم 

Date Palm/ 

advanced 
 718/05 نخيل البلح متقدم 2 2 3
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Stone Fruits/ 

Advanced 
 719/05 ذات النواة الحجرية متقدم 2 2 3

Olives/ Advanced 3 2 2 720/05 الزيتون متقدم 

 الماجدتير برنامج الخضر مقـــرراتثالثّا : 
 المقررات اإلجبارية: -أ

Course Title عدد 
 الوحدات

الساعات 
 اسم المقرر المعتمدة

الرقم 
 الكودي

 
 نظري عملي

Production of 

Vegetable Crops 
 722/05 إنتاج محاصيل الخضر 2 2 3

Secondary 

Vegetable Crops 

(Special) 

3 2 2 
محاصيل الخضر الثانوية 

 )خاص(
731/05 

 المقررات االختيارية:-ب

Course Title  عدد
الوحدات

الساعات 
المعتمدة اسم المقرر

الرقم 
الكودي

عملي نظري

Taxonomy of 

Vegetable Crops 
 723/05 تقسيم محاصيل الخضر 2 2 3

Physiology of 

Vegetable Crops 
 725/05 الخضرفسيولوجيا نباتات  2 2 3

Improvement of 

Vegetable Crops 
 726/05 تحسين محاصيل الخضر 2 2 3

Storage of 

Vegetable Crops 
 727/05 الخضرتخزين محاصيل  2 2 3

Fertilization and 

Irrigation of 

Vegetable Crops 
3 2 2 

تسميد وري محاصيل 
 الخضر

728/05 

Culturing of 

Vegetable Crops in 

Sandy Soils 

3 2 2 
 فيزراعة الخضر 

 األراضي الرملية
736/05 
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Application of 

Tissue Culture in 

Vegetable Crops 
3 2 2 

استخدام زراعة األنسجة في 
 محاصيل الخضر

740/05 

Organic Culture in 

Vegetable Crops 
3 2 2 

الزراعة العضوية في 
 اصيل الخضرمح

741/05 

 الدكتوراه برنامج الخضر مقـــــرراترابعّا: 
 اإلجبارية: المقررات-أ

Course Title 
 عدد

 الوحدات

الساعات 
 المعتمدة

اسم 
 المقرر

الرقم 
 الكودي

 
 نظري عملي

Winter Vegetable 

Crops 
3 2 2 

محاصيل 
الخضر 
 الشتوية

729/05 

Summer Vegetable 

Crops 
3 2 2 

اصيل مح
الخضر 
 الصيفية

730/05 

 المقررات االختيارية:-ب

Course Title
 عدد

الوحدات

الساعات 
المعتمدة اسم المقرر

الرقم 
الكودي

عملي نظري

Production of 

Vegetable Seeds 
 724/05 إنتاج بذور الخضر 2 2 3

Usage of Growth 

Regulators in 

Vegetable Crops 
3 2 2 

ظمات استخدام من
 النمو في الخضر

732/05 

Vegetable Crop 

Ecology 
3 2 2 

بيئة محاصيل 
 الخضر

733/05 

Protected Culture 

and Nursery Caring 

of Vegetables 
3 2 2 

الزراعة المحمية 
ورعاية مشاتل 

 الخضر
734/05 
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Soilless Culture of 

Vegetable Crops 
3 2 2 

زراعة الخضر 
 بدون تربة

735/05 

The Usage of 

Biotechnology in 

Improving 

Vegetable Crops 

3 2 2 

استخدام التكنولوجيا 
الحيوية في تحسين 
 محاصيل الخضر

737/05 

Breeding of Self-

Pollinated Vegetable 

Crops 
3 2 2 

تربية محاصيل 
الخضر ذاتية 

 التلقيح

738/05 

Physiology of 

Flowering and 

Setting in Vegetable 

Crops 

3 2 2 

فسيولوجيا تزهير 
وعقد محاصيل 

 الخضر
739/05 

Quality Assurance 

Factors in Vegetable 

Crops 
3 2 2 

عوامل الجودة في 
 محاصيل الخضر

742/05  

 برنامج الزينة  
 المقررات اإلجبارية:- أ

 

Course Title 
 عدد

الوحدا
 ت

الساعات 
 اسم المقرر المعتمدة

الرقم 
 الكودي

 
 نظري عملي

Advanced Production 

of Ornamental Plants 

(A) 

3 2 2 
إنتاج نباتات زينه 

 متقدم )ا(
743

/05 

Medicinal and 

Aromatic Plants 
3 2 2 

نباتـات طبية 
 وعطريـه

756/
05 
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 :االختياريةالمقررات  -ب

Course Title
 عدد

الوحدات

الساعات 
المعتمدة اسم المقرر

الرقم 
الكودي

عملي نظري

Advanced 

Taxonomy of 

Ornamental Plants 

(A) 

3 2 2 
تقسيم نباتات زينة 

 متقدم )أ(
745/05 

Application of 

Biotechnology of 

Ornamental Plants 

(A) 

3 2 2 

استخدام التقنية 
الحيوية في مجال 
 نباتات الزينة )أ(

749/05 

Propagation of 

Ornamental Plants 
 747/05 تكاثر نباتات الزينة 2 2 3

Woody Trees and 

Forestry 
3 2 2 

األشجار الخشبية 
 والغابات

752/05 

Ornamental Bulbs 3 2 2 753/05 أبصال الزينة 

Breeding of 

Ornamental Plants 

(A) 

3 2 2 
تربية نباتات الزينة 

 )أ(
754/05 

Flower 

Arrangements 
 758/05 تنسيق األزهار 2 2 3

 الدكتوراه برنامج الزينة مقـرراتداددّا: 
 اإلجبارية: المقررات-أ

Course Title 
 عدد

 الوحدات

الساعات 
 اسم المقرر المعتمدة

الرقم 
 الكودي

 
 نظري عملي

Physiology of 

Ornamental Plants 
3 2 2 

فسيولوجي نباتات 
 الزينة

748/05 
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Ornamental Plants 

and Environment 
3 2 2 

 نباتات الزينة والبيئة
760/05 

 :االختياريةالمقررات -ب

Course Title
 عدد

الوحدات

الساعات 
المعتمدة اسم المقرر

الرقم 
الكودي

عملي نظري

Advanced 

Production of 

Ornamental Plans 

(B) 

3 2 2 
إنتاج نباتات زينة 

 متقدم )ب(
744/05 

Advanced 

Taxonomy of 

Ornamental Plants 

(B) 

3 2 2 
تقسيم نباتات زينة 

 متقدم )ب(
746/05 

Application of 

Biotechnology of 

Ornamental Plants 

(B) 

3 2 2 

استخدام التقنية 
الحيوية في مجال 
 نباتات الزينة )ب(

750/05 

Landscape Design 3 2 2 751/05 تنسيق الحدائق 

Breeding of 

Ornamental Plants 

(B) 

3 2 2 
بية نباتات الزينة تر

 )ب(
755/05 

Production of 

Medicinal and 

Aromatic Plants 

for Exportation 

3 2 2 
إنتاج النباتات الطبية 
 والعطرية للتصدير

757/05 

Preparation 

Handling and 

Exporting of Cut 

Flowers 

3 2 2 

تجهيز وتداول 
وتصدير زهور 

 القطف
759/05 

 



                                                                                                                    

 10 

 

 القسميمنحها  التي الدبلومات -3
 دبلوم البيئة وتنديق الحدائق

Environment and Landscaping 

 -انفصم انذراسي األول:

 وحذاث عًهي نظري كىد انًقرر انًمشس

 3 2 2 606/05 انجٛئٙانجٛئخ ٔػٕايم انتهٕث 

    603/05 انتشزٛش ٔاَتبد انغبثبد 

 3 2 2  تُسٛك ثٛئخ ٔتزًٛم يذٌ

 3 6 -  يٛذاَٙتذسٚت 

 -نفصم انذراسي انثاني :ا

كىد  انًمشس

 انًقرر

 وحذاث عًهي نظري

 2 2 2 607/05 تصُٛغ يخهفبد انًضاسع ٔانًصبَغ

 3 2 2 609/05 طاقت شًسيت( –انًصادر انطبيعيت نهطاقت )بيىجاز 

 3 2 2 666/05 يسبحبد خضشاء ٔأشزبس ٔشزٛشاد

 3 6 -  يٛذاَٙتذسٚت 

 انًمشساد االختٛبسٚخ 

 كىد انًمشس

 انًقرر

 وحذاث عًهي نظري

 3 2 2 757/05 تحهٛم انًٛبِ ٔانتشثخ ٔانًخهفبد

 3 2 2 604/05 انذاخهَٙجبتبد انظم ٔانتزًٛم 

 3 2 2 605/05 اَتبد َجبتبد انحذائك

 3 2 2 608/05 انضساػٛخ  نآلفبدانًكبفحخ انحٕٛٚخ 
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 3 2 2 610/05 تُسٛك حذائك

 3 2 2  خٔانمٛبسبد اإلشؼبػٛ اإلشؼبػٙانتهٕث 

 3 2 2  ثٛئخ َجبتٛخ

 3 2 2 642/05 انتًُٛخ انضساػٛخ انًستذايخ

 

 يقرر يقرراث يرحهت انذراساث انعهيا وانذبهىو طبقا نعذد انىحذاث نكم تقييىطريقت 
 وحذاث 4راث  باننسبت نهًقرراث*

 60االيتحبٌ انُظش٘  ⸓

 10أػًبل انسُخ + ايتحبٌ َصف انؼبو   ⸓

 10 انشفٓٙااليتحبٌ   ⸓

 20 انُٓبئٙ انؼًهٙااليتحبٌ   ⸓

 

 وحذاث 3راث باننسبت نهًقرراث *

 70االيتحبٌ انُظش٘  ⸓

 5 انشفٓٙااليتحبٌ  ⸓

 10أػًبل انسُّ + ايتحبٌ َصف انؼبو  ⸓

 15 انُٓبئٙ انؼًهٙااليتحبٌ  ⸓

 

 100ع ٕانًزً ⸓


