البرنامج الدراسي لدرجة
الدبلوم في:
علوم وتكنولوجيا صناعة السكر
(الشعبة الزراعية)
[مخطط ومحتوى المقررات الدراسية]

البرنامج الدراسي لدرجة الدبلوم في:
علوم وتكنولوجيا صناعة السكر
(الشعبة الزراعية)
السنة األولى :الفصل الدراسي األول
اســــــــــم المقــرر

الرقـــــم

عــــــدد
الساعات

عمــلي

امتحــــــــان
نظري

أعمال المجموع
السنة

 1515س ز آفات المحاصيل السكرية.
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 1512س ز خصوبة األراضي وتسميد المحاصيل السكرية.

2

ــــــ

01
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 1510س ز قوانين الشركات وتشريعات العمل.
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 1515س ز إنتاج المحاصيل السكرية.
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ــــــ
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 1511س ز اللغة اإلنجليزية.
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المقررات االختيارية (أ)*
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المقررات االختيارية (ب)**
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المجموع
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المقررات االختيارية (أ) *
اختر أحد المقررات التالية:

ملحوظة:

 1510س ز االحتياجات المائية للمحاصيل السكرية.

مفتاح كود المقررات

 1510س ز المقاومة الحيوية لآلفات.

رقم المقرر :أ ب جـ د هـ و

 1510س ز كيمياء األراضي.
المقررات االختيارية (ب) **
اختر أحد المقررات التالية:
 1515س ز التخمرات.
 1551س ز الكيمياء البيئية.
 1555س ز ميكروبيولوجيا التربة.
*** مقررات مستمرة

(أ ب)  :يمثالن ترتيب المقرر في قائمة المقررات في
الفصل الدراسي.
( جـ )  :يمثل رقم الفصل الدراسي (من  1إلى .)4
( د )  :يمثل كود الدراسات العليا.
(هـ و) :يمثل اختصار اسم الدبلوم.

البرنامج الدراسي لدرجة الدبلوم في:
علوم وتكنولوجيا صناعة السكر
(الشعبة الزراعية)
السنة األولى :الفصل الدراسي الثاني
اســــــــــم المقــرر

الرقـــــم

عــــــدد
الساعات

عمــلي

امتحــــــــان
نظري

أعمال المجموع
السنة

 1215س ز الهندسة الوراثية.

2
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01
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511

 1212س ز تكنولوجيا صناعة السكر (.)I

5

ــــــ
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01

211

 1210س ز الحد من التلوث في مصانع السكر.

2

ــــــ

01

01

511

 1215س ز اقتصاديات وإدارة مصانع السكر.

2

ـــــــ

01

01

511

 1211س ز كتابة التقارير الفنية.

2
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511

المقررات االختيارية (أ)*
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المقررات االختيارية (ب)**

2
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511

المجموع
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101
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المقررات االختيارية (أ) *
اختر أحد المقررات التالية:
 1210س ز أمراض المحاصيل السكرية.
 1210س ز تربية المحاصيل السكرية.
 1210س ز تغذية النبات.
المقررات االختيارية (ب) **
اختر أحد المقررات التالية:
 1215س ز كيمياء تحليلية وغير عضوية.
 1251س ز كيمياء عضوية.
 1255س ز تصميم تجارب.
*** مقررات مستمرة

البرنامج الدراسي لدرجة الدبلوم في:
علوم وتكنولوجيا صناعة السكر
(الشعبة الزراعية)
السنة الثانية :الفصل الدراسي األول
اســــــــــم المقــرر

الرقـــــم

عــــــدد
الساعات

عمــلي

امتحــــــــان
نظري

أعمال المجموع
السنة

 1015س ز كيمياء حيوية زراعية.

2
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 1012س ز المشروع***.
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 1010س ز تكنولوجيا صناعة السكر (.)II
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المقررات االختيارية (أ)*
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المقررات االختيارية (ب)**
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المجموع
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 1015س ز تدريب معملي (.***)I
 1011س ز برمجة الحاسب.

المقررات االختيارية (أ) *
اختر أحد المقررات التالية:
 1010س ز زراعة األنسجة النباتية في األنابيب.
 1010س ز نظم الكمبيوتر وتقييم األداء.
 1010س ز تلوث المياه والتربة.
المقررات االختيارية (ب) **
اختر أحد المقررات التالية:
 1015س ز كيمياء الكربوهيدرات.
 1051س ز كيمياء األغذية.
 1055س ز تصميم معدات المصانع.
*** مقررات مستمرة

البرنامج الدراسي لدرجة الدبلوم في:
علوم وتكنولوجيا صناعة السكر
(الشعبة الزراعية)
السنة الثانية :الفصل الدراسي الثاني
امتحــــــــان

عــــــدد
الساعات

عمــلي

 1515س ز رقابة الجودة للمواد الخام في صناعة السكر.
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 1512س ز المشروع***.
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 1510س ز تكنولوجيا صناعة السكر (.)III

5

ــــــ

551

01

211

ــــــ

5

21

21

11

2

ــــــ

01

01

511

المقررات االختيارية (أ)*
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المقررات االختيارية (ب)**
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الرقـــــم

اســــــــــم المقــرر

 1515س ز تدريب معملي (.***)II
 1511س ز التحليل اإلحصائي.

المقررات االختيارية (أ) *
اختر أحد المقررات التالية:
 1510س ز المنتجات الثانوية لصناعة السكر
 1510س ز ضبط الجودة واإلدارة.
 1510س ز المخصبات ومحسنات التربة
المقررات االختيارية (ب) **
اختر أحد المقررات التالية:
 1515س ز ميكروبيولوجيا األغذية
 1551س ز أنظمة معالجة الملوثات الصناعية.
 1555س ز كيمياء المبيدات الحشرية
 1552س ز

اقتصاديات المشروع.

*** مقررات مستمرة

نظري

أعمال
السنة

المجموع

01

511
511

السنة األولى :الفصل الدراسي األول
 1111س ز -آفات المحاصيل السكرية 2( :ساعة أسبوعيا)
-5
-2
-0
-5
-1

األهمية االقتصادية آلفات المحاصيل السكرية ( قصب السكر – بنجر السكر ) .
استتتعراض ألهتتم اآلفتتات الحشتترية والحيوانيتتة والنباتيتتة ( الحشتتائ ) للمحاصتتيل
السكرية .
النظم والتوزيع البيئي ألهم آفات المحاصيل السكرية .
دورة الحيتتاة ومظتتاهر اإلصتتابة والضتترر وحتتره مكافحتتة أهتتم آفتتات المحاصتتيل
السكرية .
تحديتتد المستتتويات االقتصتتادية الحرجتتة للصتتابة والمكافحتتة المتكاملتتة ألهتتم آفتتات
المحاصيل السكرية .

 11س ز -خصوبة األراضي وتسميد المحاصيل السكرية2( :ساعة أسبوعيا)
-5
-2
-0
-5
-1
-0
-0
-0

خصوبة وإنتاجية التربة .
معالجة فقر التربة في العناصر الغذائية .
الحاجة للتسميد – أنواع األسمدة .
نمو النبات وإنتاجيته والعوامل الغذائية .
احتياجات المحاصيل السكرية من العناصر الغذائية مع مراحل النمو .
حره وتوقيت تسميد المحاصيل السكرية .
عالقة األسمدة المختلفة بنمو وإنتاجية المحاصيل السكرية وصفات الجودة .
األسمدة الورقية ودورها في برامج تسميد المحاصيل السكرية .

 1115س ز -قوانين الشركات وتشريعات العمل2( :ساعة أسبوعيا)
-5
-2
-0
-5
-1
-0
-0
-0
-5

قانون العمل .
عقود العمل الفردي والجماعي .
أحكام النقابات والشركات .
قيتتود تشتتغيل األحتتداث والنستتاء أل وعمتتل األجانتتب لتتدي المصتتريين أل والعمتتل لتتدي
األجانب .
اتفاقات العمل العربية والدولية .
قانون التأمينات االجتماعية .
أنواع التأمينات االجتماعية .
دراسة ألحكام نوع خاص من أنواع التأمينات االجتماعية .
التفرقة بين أحكام التأمينات االجتماعية وغيرها من التأمينات .

 1114س ز -إنتاج المحاصيل السكرية 4( :ساعات أسبوعيا)

إنتاج قصب السكر
األهمية االقتصادية – التاريخ والوضع الحالي لزراعة القصب في مصر – منشأ
وتقسيم جنس القصب – الوصف الظاهري للقصب – أحوار النمو في القصتب – تكتوين
وانتقال وتخزين السكروز – زراعة قصب الستكر وعمليتات الخدمتة – الحصتاد – خدمتة
المخلفات – الميكنة الزراعية .

إنتاج بنجر السكر
األهمية االقتصادية – التوزيع المالي – الموقف في مصر – منشأ بنجر السكر –
بيئة بنجر السكر  -الوصف النباتي والتقسيم  -االستجابات الحرارية والضوئية للبنجر –
عالقات وأحوار النبات – األزهار وعقد الثمار – العمليات الزراعية في مصر .
 1111س ز -لغة إنجليزية 2( :ساعة أسبوعيا)
 .5مقدمة.
 .2خصائص اللغة اإلنجليزية الفنية.
 .0مراجعة قواعد اللغة اإلنجليزية.
 .5الجمل الفعالة وخصائصها.
 .1بعض األخطاء الشائعة في كتابة الجمل اإلنجليزية الفنية.
 .0التعبير (الفكرة الرئيسة – حره شرح الفكرة الرئيسة – أنواع الجمل التعبيرية – قراءة
وتحليل بعض الكتابات الفنية لتنمية مهارات االتصاالت).
ملحوظة :يدرس هذا لمقرر في جميع الشعب.

المقررات االختيارية (السنة األولى  -الفصل الدراسي األول)
القائمة (أ)
 1115س ز -االحتياجات المائية للمحاصيل السكرية 2( :ساعة أسبوعيا)
-5
-2
-0
-5
-1
-0
-0
-0
-5
-51
-55

تعريفات ومصطلحات .
صالحية المياه للري .
مصادر مياه الري في مصر .
حره الري للمحاصيل السكرية التقليدية والحديثة .
االستهالك المائي للمحاصيل السكرية وحره قياسه .
كفاءة الري وكفاءة استعمال الماء بواسطة المحاصيل السكرية .
احتياجات الصرف واحتياجات الغسيل .
التسميد وعالقته بكفاءة استعمال النبات للماء .
نظم الري في األراضي مختلفة القوام .
مشاكل الملوحة في التربة والمياه .
ميعاد الري وكمية المياه الالزمة للري لكل من المحاصيل السكرية المختلفة .

 1115س ز -المقاومة الحيوية لآلفات 2( :ساعة أسبوعيا)
حبيعة ومجال المقاومة الحيوية – األسس االيكولوجية للمقاومة – تاريخ وتطور المقاومة
الحيويتتة – حتتره المكافحتتة الحيويتتة التطبيقيتتة – الطفيليتتات والمفترستتات الحشتترية – المكافحتتة
الميكروبية – المكافحة الحيوية للحشائ – دور المكافحة الحيوية في المكافحة المتكاملة لآلفات .
 1115س ز -كيمياء األراضي 2( :ساعة أسبوعيا)

كيمياء وتركيب معادن وغرويات التربة العضوية من حيث :
تبتتتادل األيونتتتات واألكستتتدة واالختتتتزال – الحموضتتتة – ستتتطل التبتتتادل – كيميتتتاء المحاليتتتل –
محاضرات خاصة بتغذية النبات للتخلص من المخلفات وجودة الماء األرضي .

المقررات االختيارية (السنة األولى  -الفصل الدراسي األول)
القائمة (ب)
 1115س ز -التخمرات الصناعية 2( :ساعة أسبوعيا)
أهتتم الميكروبتتات المستتتخدمة فتتي التخمتترات الصتتناعية – أجهتتزة التخمتترات – البيئتتات
والمتتواد والمحاليتتل المستتتخدمة وحتتره تحضتتيرها – إنتتتاج حتتامض الالكتيتت – إنتتتاج الكحتتول
االيثيلى – إنتاج حامض الخليت – إنتتاج حتامض الستتري – إنتتاج حتامض الجلوكونيت – إنتتاج
التتدهون والبتتروتين والفيتامينتتات ومنظمتتات النمتتو ميكروبيتتا – حتتره اكتشتتاف وفحتتص منتجتتات
التخمر.
 1111س ز -الكيمياء البيئية  2( :ساعة أسبوعيا)
تلوث الهواء  :المعنى العام ـ أول أكسيد الكربون  .أكاسيد النيتروجين ـ الهيتدروكربونات
واألكسدة الكيموضوئية ـ جسيمات أكاسيد الكبريت  .انتقال الحرارة وتأثير الصوب  .تلتوث المتاء
بصورة عامة  .المنظفات  .المبيدات العضوية التخليقية  .الزيوت ـ المعتادن الستامة  .معادلتة ميتاه
المجارى .
 1111س ز -ميكروبيولوجيا التربة4( :ساعات أسبوعيا)
الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية لبيئة التربتة – تواجتد وتوزيتع وبيئتة وتمييتز الكائنتات
الدقيقة في التربة.

السنة األولى :الفصــل الدراسـي الثـانـي
 1211س ز -الهندسة الوراثية2( :ساعة أسبوعيا)
-5
-2
-0
-5
-1
-0
-0
-0
-5
-51
-55
-52
-50

مقدمة – تعريف – نظرية تاريخية – أساسيات .
الخلية ومكوناتها الدقيقة وأنواعها .
البكتريا وأنواعها .
البالزما – الفيروس – العائل الميكروبي .
أساسيات وراثة األحماض النووية – تركيبها – تضاعفها .
تخليق البروتينات واألنزيمات .
األنزيمات الحائلة .
تسلسل النيكوليتيدات – تركيبها – حره تركيب الجينات .
الطره المختلفة المستخدمة لزراعة األنسجة النباتيتة الممكتن استتخدامها فتي الهندستة
الوراثية .
اندماج البرتوبالسات – حره استخالصه – تنقيته – حره الدمج .
تطبيقات الهندسة الوراثية .
تكني وتصميمات الهندسة الوراثية .
توقعات المستقبل وتنظيم عمليات نقل الجينات .

 1212س ز -تكنولوجيا صناعة السكر( 4( :)Iساعات أسبوعيا)
 -5معالجة العصير وتنقية الشوائب والمواد غير السكرية التي تعوه عملية البلورة .
 -2التحليل والتركيب الكيميائي لعصير القصب وكذل الخواص الطبيعية .
 -0حره معالجة العصير المختلفة مثل -:

أ-
ب-
ج-
د-
ه-

استتتخدام محلتتول لتتبن الجيتتر وختتامس أكستتيد الفستتفور ( مصتتدر ختتامس أكستتيد
الفوسفور هو ثالثي فوسفات الكالسيوم ) .
استتخدام محلتول لتتبن الجيتر وغتتاز ثتاني أكستيد الكربتتون النتاتج متتن المراجتل بعتتد
تنقيته (الكربنه) إلنتاج كربونات الكالسيوم النشطة .
تفاصيل التفاعالت الكيميائية التي تحدث في كل حريقة .
مزايا وعيوب كل حريقة .
كبرته الشربات .

 -5صناعة تكرير السكر الخام المصري والمستورد :
أ -غسيل السكر الخام ألزالته حبقتة الرحيتق العالقتة بتالبلورات فتي النافضتات وإ ابتة
السكر إلى محول .
ب -المعالجتتة الكيميائيتتة باستتتخدام محلتتول لتتبن الجيتتر وغتتاز ثتتاني أكستتيد الكربتتون (
الكربنة ) .
ج -التفاعالت الكيميائية التي تحدث والعوامل الحاكمة في إتمامها .
د -تنقية غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من المراجل البخارية ومعادلته كيميائيا .
ه -استخدام حريقة الفسفتة لمحلول الستكر المتذاب متع استتخدام حريقتة الترويتق عتن
حريق تعويم الرواسب بواسطته استخدام الهواء المزرر .
و -قصر لون رائق محلول السكر المذاب باستتخدام الفحتم الحيتواني أو الفحتم النبتاتي
النشط أوالراتنجات قاصرة اللون ومزايا كل حريقة وعيوبها .
ز -نظام الطبخ في مصانع التكرير .
ملحوظة :يدرس مقرر تكنولوجيا صناعة السكر ( )Iفي جميع الشعب.
 1215س ز -الحد من التلوث في مصانع السكر2( :ساعة أسبوعيا)
-5
-2
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-5
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مصادر تلوث الهواء وانبعاثه.
تأثير تلوث الهواء على البيئة وعلى صحة اإلنسان.
الديناميكا الحرارية والتفاعالت الكيميائية وتلوث الهواء.
الظواهر الجوية والتنقية الطبيعية للهواء.
أجهزة التحكم في الملوثات الغازية.
الجزيئات وحره إزالتها وجمعها.
حره قياس وتحليل الهواء الجوي.
مصادر تلوث المياه في صناعة السكر.
حره إزالة تلوث المياه.

ملحوظة :يدرس مقرر الحد من التلوث في جميع الشعب.
 1214س ز -اقتصاديات وإدارة مصانع السكر 2( :ساعة أسبوعيا)
-5
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القواعد االقتصادية واإلنتاجية المنظمة الستخدام الموارد وإنتاج السكر .
الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لصناعة السكر .
المخاحر والاليقين في إنتاج السكر .
اقتصاديات السعة .
التغير التكنولوجي لصناعة السكر .

 -0تخطيط مصتانع الستكر ( استتخدام أحتد وستائل بحتوث العمليتات فتي تخطتيط مصتانع
الستتكر كاستتتخدام البرمجتتة الخطيتتة أل واستتتخدام النمتتا ج النقليتتة للقصتتب المتتورد إلتتى
المصانع وللسكر المنقول منها إلى مناحق االستهالك .
 -0اإلدارة العملية لمصانع السكر .
 -0دراسة الجدوى االقتصادية لمصانع السكر وإجراء التحليل المالي لها .
 1211س ز -كتابة التقارير الفنية 2( :ساعة أسبوعيا)
 -5عناصر كتابة التقارير الفنية.
 -2حره كتابة التقارير الفنية.
 -0حره تحليل البيانات الهندسية.
 -5التعبيرات الصحيحة والقراءات التحليلية.
 -1تقارير المشروعات.
 -0تقارير التجارب المعملية.
 -0تقارير تحديد المهام.
ملحوظة :يدرس هذا المقرر في جميع الشعب.

المقررات االختيارية (السنة األولى  -الفصل الدراسي الثاني)
القائمة (أ)
 1215س ز -أمراض المحاصيل السكرية 2( :ساعة أسبوعيا)
 -5األهمية االقتصادية ألمراض المحاصيل السكرية .
 -2المسببات المرضية وانتشارها والعوامل المؤثرة عليها .
 -0األمراض التي تصيب المحاصيل السكرية ( الفسيولوجية – البكتيرية – الفيروسية –
النيماتوديتتة  -الميكوبالزميتتة ) المتستتببة عتتن النباتتتات الزهريتتة المتطفلتتة – المقاومتتة
المتكاملة ألمراض المحاصيل السكرية – الطره الحديثة المستخدمة في المقاومة .
 1215س ز -تربية المحاصيل السكرية 2( :ساعة أسبوعيا)
 -5األسس العامة في تربية المحاصيل وخاصة المحاصيل السكرية .
 -2األسس الوراثية في تربية المحاصيل السكرية .
 -0حره تربية المحاصيل السكرية ( :االنتخاب باألنواع – التهجين – التربية بالطفرات
– الطره الحيوية في تربية المحاصيل السكرية ) .
 -5التربية للظروف البيئية السائدة-:
أ -الحرارة والجفاف .
ب -األمراض والحشرات .
 1215س ز -تغذية النبات 2( :ساعة أسبوعيا)
الوظتتتائف – االحتياجتتتات والممتتتتص متتتن العناصتتتر األساستتتية – العمليتتتات الكيميائيتتتة
والميكروبيتتة التتتي تتتؤثر فتتي االستتتفادة متتن العناصتتر الغذائيتتة – تشتتخيص حالتتة العناصتتر للنبتتات
والتربة – المخصبات وكفاءة األسمدة المستخدمة في األنظمة الزراعية المختلفة.

المقررات االختيارية (السنة األولى  -الفصل الدراسي الثاني)
القائمة (ب)
 1215س ز -الكيمياء التحليلية وغير العضوية 2( :ساعة أسبوعيا)

أوال :الكيمياء التحليلية:
أ-
ب-
ج-
د-

حره التحليل الحجمية والوزنية.
 -5تفاعالت األحماض والقواعد المائية.
 -2تفاعالت األحماض والقواعد في المذيبات الالمائيةأل
معايرات قياس التراكيب.
حره تحليل التأكسد – االختزال.
تكوين و وبان الرواسب ومعايرات الترسيب وتقنيات التطاير.

ثانيا :الكيمياء غير العضوية:
أ -الفروض الحديثة لألحماض والقواعد.
ب -المذيبات الالمائية.
ج -كربونيالت فلزات االنتقال والمركبات المقابلة.
 1211س ز -الكيمياء العضوية 2( :ساعة أسبوعيا)
-5
-2

-0

-5

الكيميتتتاء العضتتتوية الفيزيائيتتتة – أنتتتواع التفتتتاعالت العضتتتوية – ميكانيكيتتتات
التفاعالت العضوية.
تفاعالت مركبات الكريونيل :
 الحفز الحامضى والقاعدى (النوعى والعام).
 اإلضتتتتافة النيوكليوفيليتتتتة لمركبتتتتات الكريونيتتتتل المشتتتتتملة علتتتتى
النيوكليوفيليالت النيتروجينة والكربونية.
تفاعالت اإلضافة الحول حقلية:
 تصنيفها.
 اإلضافة الحلقية الحرارية.
 اإلضافة الحلقية ثنائية القطبية.
الكيمياء الضوئية.

 1211س ز -تصميم تجارب 2( :ساعة أسبوعيا)

 -5األسس اإلحصائية والبيولوجية في تصميم التجارب.
-2
-0
-5
-1

تحليل األعالف .
تصميم وتحليل التجارب .
دراسة االرتباح واالنحدار ومربع ( كاى ) .
حره عرض نتائج التجارب وتفسيرها .

السنة الثانية :الفصـــل الدراسـي األول
 1511س ز -كيمياء حيوية زراعية 2( :ساعة أسبوعيا)

 األحماض والقواعد والمحاليل المنظمة.
 الكربوهيدرات:

التقستتتتيم – التركيتتتتب – تفتتتتاعالت الستتتتكريات األحاديتتتتة – الختتتتواص الطبيعيتتتتة
والكيميائية لسكريات األوليحو العديدة.

 األحماض األمينية والبروتين:
التركيتتب والختتواص الكيميائيتتة لألحمتتاض األمينيتتة – تركيتتب البتتروتين – أنتتواع
تركيب البروتينات – تقسيم البروتينات وخواصها.

 الليبيدات:
تقسيم الليبيدات  - -األحماض الدهنية – الليبيدات المركبة والليبيدات المشتقة.

 األحماض النووية:
مكونات األحماض النووية – وظيفة أحماض النووية – تركيب وخواص حمض
الديوكسي ريبونيوكلي – تكترار التـ  – DNAالكتود الجينتي – صتور وختواص
الـ .RNA

 األنزيمات:
كيمياء األنزيمات – الطبيعة البروتينية للنزيمات – تغير األتزان والطاقة الحرة
فتتي التفتتاعالت الحيويتتة – التفتتاعالت المرتبطتتة – ميكانيكيتتة الفعتتل األنزيمتتي –
تثبيط الفعل األنزيمي – المرفقات األنزيمية.






ميتابولزم الكربوهيدرات:
ميتابولزم البروتينات
ميتابولزم الليبيدات.
الفيتامينات:الفيتامينات الذائبة في الدهون – الفيتامينات الذائبة في الماء – المواد

الشبيهة بالفيتامينات.
 الهرمونات :تقسيم الهرمونات – ميكانيكية عمل الهرمونات.
 1512س ز -المشروع*** 2( :ساعة أسبوعيا) (متصل في الفصل الدراسي الثاني)

يقوم الطالب بإعداد مشروع يحدده المشرف في أحد المشاكل المرتبطة
بالمجاالت الزراعية.
 1515س ز-تكنولوجيا صناعة السكر( 4( :)IIساعات أسبوعيا)
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التعريف بصناعة السكر ومقدمة عن خطوات التصنيع .
تجهيز القصب .
استخالص العصير بواسطة العصارات وأجهزة االنتشار .
تصفية العصير الخليط .
تسخين العصير .
ترويق العصير بعد المعالجة بواسطة الترسيب .
ترشيل العصير العكر .
تصفيه العصير الرائق خارج أحواض الترويق .
تركيتتز العصتتير بواستتطة تبخيتتر الميتتاه فتتي مجموعتتة التبخيتتر وشتترح أستتس تصتتميم
مجموعات التبخير متعددة األجسام .
نظافة أسطل التسخين للسخانات وأجسام مجموعات التبخير وقيزانات الطبخ .
تحضر محلول السوبر فوسفات .
تحضير محلول لبن الجير .
تحضير غاز ثاني أكسيد الكبريت .

 -55تصميم وحسابات حاقات المعدات الالزمة في كل من الوحدات السابقة .
ملحوظة :يدرس مقرر تكنولوجيا صناعة السكر ( )IIفي جميع الشعب.
 1514س ز -تدريب معملي ( 4( :***)Iساعات عملية أسبوعيا)
تدريب في معامل كلية الزراعة في األقسام التالية :قسم الوراثة – قسم أمراض النبتات –
قسم وقايتة النبتات – قستم المحاصتيل – قستم األراضتي والميتاه – قستم علتوم وتكنولوجيتا
األغذية.
 1511س ز -برمجة الحاسب 2( :ساعة أسبوعيا)
-5
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فكتترة عامتتة عتتن مكونتتات الحاستتب (أجيتتال الحاستتب – مكونتتات الحاستتب – وحتتدات
اإلدخال واإلخراج – وحدة التحكم – معالج الحاسب – الذاكرة – نظام التشغيل لألرقتام
العشرية والحروف واألرقام الخاصة).
البرمجة بلغة البيزي .
البرمجة بلغة الفورتران.
البرمجة بلغة الكوبول.

المقررات االختيارية (السنة الثانية  -الفصل الدراسي األول)
القائمة (أ)
 1515س ز -زراعة األنسجة النباتية في األنابيب 2( :ساعة أسبوعيا)
-5
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نظرة عامة علي زراعة خاليا األنسجة النباتية ومكونات المعمل .
حره التعقيم المختلفة .
المكونات الغذائية للبيئات المغذية المستخدمة في زراعة األنسجة .
تنشئة والمحافظة علي الكالوس .
زراعة السوه والقمم النامية .
البيئات السائلة وزراعة الجذور .
استتتخدام تكني ت زراعتتة األنستتجة فتتي حتتل بعتتض مشتتاكل حتتره تربيتتة النبتتات غيتتر
التقليدية .
أمثلة تطبيقية في مجال استخدام تكني زراعة األنسجة في تربية النبات .
زراعة المتوك وحبوب اللقاح – زراعة األجنة – زراعة الخاليا ومعلق الخاليا .
عزل وتقنية وزراعة البرتوبالست .
اندماج البرتوبالست والهجين الخضري .
التطبيقات العملية الحالية والمستقبلية لزراعة األنسجة .

 1515س ز -نظم الكمبيوتر وتقييم األداء 2( :ساعة أسبوعيا)
عرض مكثف للصفات الكميه للكمبيوتر مع االهتمام بتقييم األداء  .ويشتمل قيتاس األداء .
تحليل وتفسير البيانات ـ مواصتفات حجتم العمتل والنمتا ج  .تصتميم وتقيتيم تجتارب التقيتيم  .تنفيتذ
النظم التحليلية  .استعمال مجموعة من البرامج التطبيقية .

 1515س ز -تلوث المياه والتربة 2( :ساعة أسبوعيا)
دورة المياه – مصادر التلوث ( النشاح الصناعي – النشاح الزراعي – الصرف الصحي
 .....الخ ) التأثيرات (  – eutrophicationنقص خصوبة التربة ......التخ ) األضترار ( أخطتار
صحية – تدوير البيئات المنتجة  ...التخ ) المستتويات القياستية لتلتوث المتاء والتربتة – التتحكم فتي
تلوث الماء والتربة – تنقية المياه .

المقررات االختيارية (السنة الثانية  -الفصل الدراسي األول)
القائمة (ب)
 1515س ز -كيمياء الكربوهيدرات 2( :ساعة أسبوعيا)

تعريف الكربوهيدرات .
 -5تقسيم الكربوهيدرات .
أ -علي أساس المجموعة الفعالة .
ب -علي أساس درجة تعقيد الكربوهيدرات .
 -2المتماثالت الضوئية في الكربوهيدرات .
 -0تقرير األوزان الجزئية للكربوهيدرات .
 -5دراسة مستفيضة لعدد من الكربوهيدرات أحادية التسكر وتشمل -:
أ -الصبغ التركيبية .
ب -التركيب الحلقي .
ج -الخواص الكيميائية .
د -تحول السكريات بعضها إلى بعض .
 -1التخليق الضوئي للسكريات .

 1511س ز -كيمياء األغذية 2( :ساعة أسبوعيا)
المتتاء – استتتخدام األنزيمتتات فتتي مصتتانع األغذيتتة – األحمتتاض األمينيتتة – الببتيتتدات –
البروتينتتات – التتدهون – الكربوهيتتدرات – مركبتتات النكهتته – الفيتامينتتات – المعتتادن –
المواد المضافة لألغذية – تلوث األغذية .
 1511س ز -تصميم معدات المصانع 2( :ساعة أسبوعيا)
تنظيم وإنشاء مصانع الكيماويات  .دور الهندسة الكيميائية في تصميم مصانع الكيماويات
التتتوازن الحتتراري والمتتادي فتتي التصتتميم  .استتتخدام التمثيتتل الثابتتت والمتحتترك فتتي التصتتميم نقتتل
وفصتل الحركتة فتي مصتانع الكيماويتات  .تحتوالت الطاقتة ـ التستخين والتربتة ـ عمليتات الفصتل
بالتكنولوجيا الغير عضتوية  .متواد االمتصتاص وصتفاتها ـ التجفيتف أنتواع وختواص المجففتات ـ
البلورة ـ أنواع وصفات المعدات  .المفاعالت ـ تصميماتها وأسس الحسابات ـ الحستابات البستيطة
فتتي المفاعتتل المثتتالي  .معتتادالت المشتتروع للمفتتاعالت األنبوبيتتة والمجمعتتة  .حستتابات المفتتاعالت
األنبوبية الغير معزولة حراريا ً واديباتيكيا.

السنة الثانية :الفصل الدراسي الثاني
 1411س ز -رقابة الجودة للمواد الخام في صناعة السكر 2( :ساعة أسبوعيا)
 -5معايير جودة القصتب والبنجتر حبقتا لمتطلبتات صتناعة الستكر (محتتوى الستكروز –
المكونات غير السكرية – الشوائب – النسبة القابلة لالستخالص).
 -2حره الفحص واالختبار للسكروز واأللياف والسكريات األحادية والشوائب.

 -0العوامل والتدابير المطلوبة لتحسين جودة المحصول (قصب أل بنجر):
 تحاليل ما قبل العصير لقياس النضج والتوريد على أساس األثر نضجا.
 التركيز على درجة نظافة المحصول المورد للمصنع.
 رقابة المدة ما بين الحصاد والشحن والنقل والوزن.
 تسعير المحصول المورد عل أساس السكر القابل لالستخالص.
 رقابة المدة ما بين الوزن والتصنيع.
 نظام توقيع غرامات على المحصول غير الجيد (جودة منخفضة).
 -5مصادر فقد السكروز قيل التصنيع.
 حريقة الحصاد – الشحن – النقل – التخزين بالمصنع.
 -1حره رقابة الجودة على المحصول المورد (قصب أل بنجر).
 عشتتوائي – الشتتوائب فقتتط – عينتتات متتن كتتل شتتحنة تحليتتل كامتتل – الشتتراء علتتى
أساس الجودة..
 1412س ز -المشروع*** 2( :ساعة أسبوعيا)
هذا المقرر مستمر من الفصل الدراسي األول.
 1415س ز -تكنولوجيا صناعة السكر( 4( :)IIIساعات أسبوعيا)
 -5دراسة العالقة بين درجة إ ابة السكروز ودرجة الحترارة والضتغط والتعترف بتأنواع
المحاليل السكرية المختلفة .
 -2نظرية البلورة لجزئيات السكروز في المحاليل السكرية النقية وغير النقية .
 -0بلورة السكروز بواسطة التركيز للمحاليل السكرية تحت التفريغ .
 -5بلورة الستكروز بواستطة التبريتد للماستكويتات والعجتائن ( استتكمال مراحتل البلتورة
بالتركيز ) .
 -1أنظمة الطبخ ( البلورة ) المتبعة في مصانع السكر المختلفة .
 -0فصتتل بلتتورات الستتكر عتتن الرحيتتق األم ( النافضتتات ) أنواعهتتا وحرازاتهتتا مناستتبة
استخدام كل منها.
 -0تجفيتتف الستتكر  :شتترح نظريتتة التجفيتتف والطتترازات المختلفتتة للمجففتتات والمعتتدات
المساعدة المصاحبة للمجففات .
 -0كرنبتتتة الستتتكر الجتتتاف وفصتتتل التجمعتتتات البلوريتتتة ( الحصتتتي ) أنواعهتتتا وأهميتتتة
استخدامها .
 -5وزن وتعبئة السكر المنتج ودرجة الدقة المسموح بها في الوزن .
 -51نقل السكر المعبأ وحره التخزين .
 -55تصميم وحسابات الطاقة للمعدات المختلفة في كل من الوحدات السابقة .
ملحوظة :يدرس مقرر تكنولوجيا صناعة السكر ( )IIIفي جميع الشعب.
 1414س ز -تدريب معملي ( 4( :***)IIساعات عملية أسبوعيا)
تدريب في معامل كلية الزراعتة فتي األقستام التاليتة :قستم الوراثتة – قستم أمتراض النبتات – قستم
وقاية النبات – قسم المحاصيل – قسم األراضي والمياه – قسم علوم وتكنولوجيا األغذية.
 1411س ز -التحليل اإلحصائي 2( :ساعة أسبوعيا)
 -5اإلحصاء الوصفي:

تبويب البيانات  -التمثيل البياني – مقاييس النزعة المركزيتة – مقتاييس التشتتت – أمثلتة
على الكمبيوتر.
 -2االنحدار واالرتباح البسيط:
شتتكل االنتشتتار – توفيتتق المنحنيتتات (الخطيتتة وغيتتر الخطيتتة) لمجمتتوعتين متتن البيانتتات
متغيرين – التنبؤ – معامل االرتباح (بيرسون) البسيط وعالقته بمعامل االنحتدار البستيط
– تفسير معامل االرتباح البسيط – أمثلة على الكمبيوتر.
 -0التوزيعات:
ات الحدية – بواسون – األعتدالي أل خصائصها أل وبعض استخداماتها.
 -5التقدير واختبارات الفروض:
المجتمتتع – العينتتة – البتتارامتر – المقتتدر – التقتتدير بالنقطتتة والفتتترة – فتتترات الثقتتة حتتول
متوسط وحيد أل والفره بين متوسطين من التوزيعات األعتدالية – فترات الثقة حول نسبة
وحيتتدة أل والفتتره بتتين نستتبتين .الفتترض الصتتغرى والبتتديل – متوستتط المعنويتتة – اختبتتار
فرض نسبة وحيدة والفره بين نسبتين – أمثلة على الكمبيوتر.

ملحوظة :يدرس مقرري برمجة الحاسب والتحليل اإلحصائي في جميع الشعب.

المقررات االختيارية (السنة الثانية  -الفصل الدراسي الثاني)
القائمة (أ)
 1415س ز -المنتجات الثانوية لصناعة السكر 2( :ساعة أسبوعيا)
-5
-2
-0
-5
-1
-0

المبادئ العامة الختيار وتحضتير وتجديتد المتزارع الميكروبيتة ( بكتريتا – خميترة –
فطريات ) والمحافظة عليها.
اختيتتتار وإعتتتداد البيئتتتات والمخمتتترات المستتتتخدمة فتتتي عمليتتتات التخميتتتر ومميتتتزات
المنتجات الثانوية لصناعة السكر في التخمرات الصناعية .
دور التخمرات الصناعية في إنتاج األحماض العضوية ( حتامض الخليت – حتامض
الستري – حامض الفيوماري – حامض الجلوكوني ) .
دور التخمرات الصناعية في إنتاج الكحوالت ( االيثيلي – البيوتيلي – األسيتون ).
إنتاج المضادات الحيوية – إنتاج الفيتامينات .
إنتاج األنزيمات – إنتاج البروتينات وحيدة الخلية .

 1415س ز -ضبط الجودة واإلدارة 2( :ساعة أسبوعيا)
 عمليات ضبط الجودة العلمية .
 أسس اإلدارة .
 أسس إدارة ضبط الجودة
 التوحيدات والمواصفات القياسية العالمية أيزو  9000وأيزو . 14000
 توحين وظائف ضبط الجودة .
 الحصول على شهادات الجودة وما يتبعها .
 1415س ز -المخصبات ومحسنات التربة 2( :ساعة أسبوعيا)
األسمدة ومحسنات التربة المستخدمة لتدبير احتياجتات النبتات والتتي تشتمل اقتصتاديات أل
تختتزين أل التتتداول أل اإلدمتتاج أل والتطبيتتق لألستتمدة المصتتنعة والستتماد البلتتدي وحينتتة المرشتتحات.
وأيضا ً تغطية مجموعة العناصر الكبرى – أمراض نقص العناصر واحتياجات التربة.

المقررات االختيارية (السنة الثانية  -الفصل الدراسي الثاني)
القائمة (ب)
 1415س ز -ميكروبيولوجيا األغذية 2( :ساعة أسبوعيا)








الفساد الميكروبيولوجي للحبوب ومنتجاتها .
الفساد الميكروبيولوجي لثمار الخضر والفاكهة ومنتجاتها .
الفساد الميكروبيولوجي للحوم والدواجن واألسماك والبيض واللبن ومنتجاتها.
الفستتتاد الميكروبتتتي للستتتكر وعستتتل النحتتتل والشتتتراب والمربتتتي والعصتتتائر
والمرحبات.
الفساد الميكروبي لألغذية المعلبة.
أساسيات حفظ األغذية.

 1411س ز -أنظمة معالجة الملوثات الصناعية  2( :ساعة أسبوعيا)

يزود الطالب باألساسيات الخاصة بمشكالت تلوث الهواء والماء ـ وكذل
التحكم التكنولوجي والقوانين المنظمة لهذه المشكالت .
 1411س ز -كيمياء المبيدات الحشرية 2( :ساعة أسبوعيا)
مقدمتتة عتتن تتتاريخ استتتخدام المبيتتدات الحشتترية – دراستتة التركيتتب الكيميتتائي وعالقتتته
بالستتتمية للمبيتتتدات متتتن المجتتتاميع الكيماويتتتة المختلفتتتة (غيتتتر عضتتتوية – كلورونيتتتة –
فوستتتفورية – كارباميتتتت – بيروثرويتتتدات – فنيتتتل بنزويتتتل يوريتتتا) – بتتتدائل المبيتتتدات
الحشرية .
 1412س ز -اقتصاديات المشروع 2( :ساعة أسبوعيا)
 -5نظرة عامة وأهمية مشروعات التنمية االقتصادية.
 -2البيئة االقتصادية للمشروعات.
 -0قياس كفاءة المشروع ومحدداتها:
 أنواع الكفاءة (على مستوى الصناعة والمشروع – فنية واقتصادية).
 مقاييس الكفاءة (اإلنتاجية  -الربحية).
 -5مداخل وحره التسعير.
 -1العوامل المؤثرة في الطلب.
 -0دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات.
 -0حاالت عملية.

