
  

مواد االمتحان التنافسي واخللفية العلمية للدراسات العليا يف الكلية التقنية 
  املسيب

  قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية 

  ب�نامح ال�اج
��م�اد األم�ان ال�اف
ي للق��ل في 

    )Subject(  ادةـــــال�  ت

 Power System Analysis  ت�ل�ل ان+�ــة القـــ(رة  ١

 Electrical Machines and Drives  ال�BائA ال@ه�<ائ�ــــــة وال�
�قات  ٢

 Power Electronics  اال@�ونJK الق(رة  ٣

٤  
 Electronic Circuits and  وال�
�MKات ال(وائ� األل@�ون�ـــــة

Microcontroller 

 Control System Analysis  ت�ل�ل أن+�ة ال
�MKة  ٥

٦  
 High voltage Engineering  تق�Kات الUغS العالي

Techniques 


Kة  ٧Kال�[االت ال@ه�ومغ�ا]  Electromagnetics 

٨  
رbاضKات وال�لKالت اله�(سKة 

  والع(دcة

Mathematics, Engineering and 

Numerical Analysis 

 

fالMة للKة العل�Kgلhال  

ا. Boال�ر�bس ه�(سة الق(رة ال@ه�<ائKة ( خ�b[ي الق
l وخ�b[ي االق
ام ال��ا�iة في 

  ال[امعات الق�Kة االر<عة).

  ق
l اله�(سة ال@ه�<ائKة).-rه�<ائKة ( خ�b[ي rلKات اله�(سةب. Boال�ر�bس ه�(سة 

  ج . دبل�م عالي ه�(سة rه�<ائKة

  



  

  ٢٠٢١ – ٢٠٢٠املاجستري يف قسم تقنيات املقاومة االحيائية للعام الدراسي دراسة 

  م�اد األم�ان ال�اف
ي للق��ل في ال��نامـج

  ال��اد oاللغة االن@ل�bwة  ال��اد

 Biological control / insects  ح�zاتمقاومة احKائKة / 

  pesticides  م��(ات

 General insects  ح�zات عامة

  Useful insects  ح�zات نافعة

 Non – insects animal pest  افات ح��انKة الحb�zة

  Integrated pest management  االدارة ال�@املة لالفات

  Biological control /plant disease  مقاومة احKائKة / ام�اض

 Plant disease  ام�اض ن�ات

 Fungi science  علl الفb�Mات

 Nematode  دی(ان ث��انKة

  Viruses  فای�وسات

 Classification of insects  ت���K ح�zات

  

fالMة للKة العل�Kgلhال  

 ح�لة شهادة ال�Bال�ر�bس تق�Kات ال�قاومة االحKائKة. -

  rلKات الwراعة / ق
l وقاcة ال��ات. ح�لة شهادة ال�Bال�ر�bس مA خ�b[ي -

  

  

  

  



  

  ٢٠٢١ -٢٠٢٠لقسم تقنيات الرتبة واملياه   MS.cدراسة املاجستري

fالMة للKة العل�Kgلhال  

  Boال�ر�bس عل� م ال�<ة وال�Kاه  rلKات الwراعة - ١

  Boال�ر�bس تق�Kات ال�<ة وال�Kاه ال@لKات الق�Kة - ٢

  

  دروس االم�ان ال�اف
ي

 Soil MicrobiologyاحKاء ت�<ة   - ١

 Soil-Water-Plant relationshipعالقة ال�<ة وال�اء وال��ات - -2

 Soil Physicsف�bwاء ال�<ة - 3

 Soil ChemistryكK�Kاء ال�<ة  - 4

 Organic Agricultureالwراعة العb�Uة  - ٥

6 -)��
 Fertilizer &Fertilizationخ��<ة وت

 Irrigation Techniqueتق�Kات ال�� - ٧

  Plant Nutrition تغ�cة ال��ات  - 8

 soil survey and classificationم
ح وت���K ت�<ة - ٩

  

  

  



  ٢٠٢١-٢٠٢٠قسم تقنيات اإلنتاج احليواني للعام الدراسي 

 م(خالت الق
l لل(راسات العلKا

 ٪٥٠ال!ل�ه ال�ق��ه ال���� و����ه  /خ���ي ق�� تق��ات اإلن�اج ال���اني  -

 ٪ ٢٥)ل�ات ال'راعه و����ه  /خ���ي ق�� اإلن�اج ال���اني  -

 ٪٢٥خ���ي -� ال,�+�* و����ه  -

 

ال�اج
�� وال(بل�م  /ال��اد العل�Kة ال�ق�رة لالم�ان ال�اف
ي لMل�ه ال(راسات العلKا 

  العالي

 Ruminants  ال�[�ات .１

  ف�ل�ه ت�اسل

  تل�3ح اص+�اعي

  تغ67ه ح��ان

  ت���ه وت���9 ح��ان

  نقل اج�ه

Reproductive physiology 

Artificial insemination 

Animal Nutrition 

Animal breeding 

Embryo Transfer 

 

２. Aال(واج  Poultry 

  اداره وت���ه دواج9

  تغ67ه دواج9

  ام�اض دواج9

Poultry management 

Poultry nutrition 

Poultry diseases 

 fish  اس�اك .３

  ت���ه وت!��Z اس�اك

  تغ67ه اس�اك

  ام�اض و-ف�ل�ات اس�اك

Fish reproduction & management 

Fish nutrition 

Diseases & parasites fishes 

 

  

  



  م تقنيات االنتاج النباتيقس

 ال�اج
��  ال(راسات العلKا/

  تق�Kات االناج ال��اتي /اك ار وت�
�A ن�ات  االخ�اص
ع(دال�قاع( 

  ال�Mل�<ة

الق��ل 

  العام

ال�فقة 

  الhاصة

الhلKgة العل�Kة 

  لل�ق(م

  Boال�ر�bس تق�Kات اناج ن�اتي

٢  ٢  ٤  

  Boل�ر�bس عل�م زرا¢Kة / اناج ن�اتي

  Boال�ر�bس عل�م زرا¢Kة / م�اص�ل حقلKة


�ة وه�(سة o / ةK¢س عل�م زرا�bال�رBo

  ح(ائ¤

  ال�Mل�<ة الجKاز االم�ان ال�اف
يال��اد ال(راسKة 

زراعة ان
[ة  - ٤وراثة عامة   - ٣ت��lK وت�ل�ل ت[ارب - ٢  ت�<Kة  وت�
�A ن�ات- ١

اناج م�اص�ل  -٨اناج خ�U   -٧اناج فاكهه   -٦ن�ات  وتغ�cة  ق
ل[ة – ٥  ن�اتKة

  زb�ة وه�(سة ح(ائ¤ -٩  حقلKة و<ق�لKة

�راهr)ا/  الKال(راسات العل 

تق�Kات االناج ال��اتي /اك ار وت�
�A   االخ�اص

  ن�ات

ع(دال�قاع( 

  ال�Mل�<ة

الق��ل 

  العام

ال�فقة 

  الhاصة

الhلKgة العل�Kة 

  لل�ق(م

  ماج
�� تق�Kات اناج ن�اتي

١  ١  ٢  

  ماج
�� عل�م زرا¢Kة / اناج ن�اتي

  ماج
�� عل�م زرا¢Kة / م�اص�ل حقلKة


�ة وه�(سة  ماج
�� عل�م زرا¢Kةo /

  ح(ائ¤

  ال��اد ال(راسKة ال�Mل�<ة الجKاز االم�ان ال�اف
ي

وراثة  -٤وراثة K�rة    - ٣الح�اء ال�ای�ل�جي  - ٢  ت�<Kة ون�
�A ن�ات مق(م - ١

 -٨تغ�cة ن�ات مق(م   - ٧ق
ل[ة ت�ات مق(م     - ٦تقانات حKاتKة   - ٥  جK¥bwة

  الwراعة العb�Uة


