هىاد االهتحاى التنافسي واخللفيت العلويت للدراساث العليا يف الكليت التقنيت
ادلسيب

قسن هندست تقنياث القدرة الكهربائيت
مؽاد األمتحان التشافدي لمقبؽل في برنامح الساجدتير
ت

الســـــادة ()Subject

1

تحميل انعســة القـــدرة

Power System Analysis

2

السكائؼ الكيربائيــــــة والسدؽقات

Electrical Machines and Drives

3

االكترونيغ القدرة

Power Electronics

الدوائر األلكترونيـــــة والسديطرات

Electronic Circuits and

تحميل أنعسة الديطرة

Control System Analysis

تقشيات الزغط العالي

High voltage Engineering

السجاالت الكيرومغشاطيدية

Electromagnetics

رياضيات والتحميالت اليشدسية

Mathematics, Engineering and

4
5
6
7
8

والعددية

Microcontroller

Techniques

Numerical Analysis

الخمفية العمسية لمطالب
ا .بكالؽريؽس ىشدسة القدرة الكيربائية ( خريجي القدػ وخريجي االقدام السشاظرة في
الجامعات التقشية االربعة).
ب .بكالؽريؽس ىشدسة كيربائية ( خريجي كميات اليشدسة-قدػ اليشدسة الكيربائية).
ج  .دبمؽم عالي ىشدسة كيربائية

دراست ادلاجستري يف قسن تقنياث ادلقاوهت االحيائيت للعام الدراسي 0202 – 0202
مؽاد األمتحان التشافدي لمقبؽل في البرنامـج
السؽاد

السؽاد بالمغة االنكميزية

مقاومة احيائية  /حذرات

Biological control / insects

مبيدات

pesticides

حذرات عامة

General insects

حذرات نافعة

Useful insects

افات حيؽانية الحذرية

Non – insects animal pest

االدارة الستكاممة لالفات

Integrated pest management

مقاومة احيائية  /امراض

Biological control /plant disease

امراض نبات

Plant disease

عمػ الفطريات

Fungi science

ديدان ثعبانية

Nematode

فايروسات

Viruses

ترشيف حذرات

Classification of insects
الخمفية العمسية لمطالب

 حسمة شيادة البكالؽريؽس تقشيات السقاومة االحيائية. -حسمة شيادة البكالؽريؽس مؼ خريجي كميات الزراعة  /قدػ وقاية الشبات.

دراست ادلاجستري  MS.cلقسن تقنياث الرتبت وادلياه 0202 -0202
الخمفية العمسية لمطالب
 -1بكالؽريؽس عمؽ م التربة والسياه كميات الزراعة
 -2بكالؽريؽس تقشيات التربة والسياه الكميات التقشية

دروس االمتحان التشافدي
 -1احياء تربة Soil Microbiology
-2عالقة التربة والساء والشبات Soil-Water-Plant relationship-3فيزياء التربة Soil Physics
-4كيسياء التربة Soil Chemistry
-5الزراعة العزؽية Organic Agriculture
-6خرؽبة وتدسيدFertilizer &Fertilization
-7تقشيات الريIrrigation Technique
 -8تغذية الشبات Plant Nutrition
-9مدح وترشيف تربة soil survey and classification

قسن تقنياث اإلنتاج احليىاني للعام الدراسي 0202-0202
مدخالت القدػ لمدراسات العميا
 خريجي قسم تقنيات اإلنتاج الحيهاني  /الكليو التقنيو المسيب وبنسبو ٪٠٥ خريجي قسم اإلنتاج الحيهاني  /كليات الزراعو وبنسبو ٪ ٥٠ -خريجي طب البيطري وبنسبو ٪٥٠

السؽاد العمسية السقررة لالمتحان التشافدي لطمبو الدراسات العميا  /الساجدتير والدبمؽم
العالي

السجترات

.１

فسلجو تناسل
تلقيح اصطناعي
تغذيو حيهان

تربيو وتحسين حيهان
نقل اجنو

.２

الدواجؼ

Ruminants
Reproductive physiology
Artificial insemination
Animal Nutrition

Animal breeding

Embryo Transfer
Poultry

اداره وتربيو دواجن

Poultry management

تغذيو دواجن

Poultry nutrition

امراض دواجن
.３

اسساك

Poultry diseases
fish

تربيو وتكثير اسماك

Fish reproduction & management

امراض وطفيليات اسماك

Diseases & parasites fishes

تغذيو اسماك

Fish nutrition

قسن تقنياث االنتاج النباتي
الدراسات العميا /الساجدتير
االختراص

عددالسقاعد

تقشيات االنتاج الشباتي /اكثار وتحديؼ نبات

السطمؽبة

الشفقة

القبؽل

الخاصة

العام

بكالؽريؽس تقشيات انتاج نباتي
الخمفية العمسية
لمستقدم

بكمؽريؽس عمؽم زراعية  /انتاج نباتي
4

بكالؽريؽس عمؽم زراعية  /محاصيل حقمية

2

2

بكالؽريؽس عمؽم زراعية  /بدتشة وىشدسة
حدائق

السؽاد الدراسية السطمؽبة الجتياز االمتحان التشافدي
-1تربية وتحديؼ نبات -2ترسيػ وتحميل تجارب  -3وراثة عامة  -4زراعة اندجة
نباتية  – 5قدمجة وتغذية نبات  -6انتاج فاكيو  -7انتاج خزر  -8انتاج محاصيل
حقمية وبقؽلية  -9زيشة وىشدسة حدائق
الدراسات العميا /الدكتؽراه
االختراص

تقشيات االنتاج الشباتي /اكثار وتحديؼ

الخمفية العمسية

ماجدتير تقشيات انتاج نباتي

لمستقدم

نبات

عددالسقاعد
السطمؽبة

القبؽل
العام

الشفقة

الخاصة

ماجدتير عمؽم زراعية  /انتاج نباتي
ماجدتير عمؽم زراعية  /محاصيل حقمية

1

2

1

ماجدتير عمؽم زراعية  /بدتشة وىشدسة
حدائق

السؽاد الدراسية السطمؽبة الجتياز االمتحان التشافدي
 -1تربية وتحديؼ نبات متقدم  -2الحراء البايؽلؽجي  - 3وراثة كسية  -4وراثة
جزيئية  - 5تقانات حياتية  -6فدمجة تبات متقدم
الزراعة العزؽية

 -7تغذية نبات متقدم -8

قسن هندست تقنياث البناء واالنشاءاث
مؽاد األمتحان التشافدي لمقبؽل في برنامح الساجدتير

ت
1
2
3
4
5

المـــــادة
مواد انشائية
تحميل وترسيػ السشذآت الخرسانية
السدمحة
هندسة التربة واالسس
نظرية االنشاءات
طرق وجسور

()Subject
Construction Materials
Analysis & Design of Reinforced
Concrete Structures

Foundation Engineering Technology
Theory of Structures
Bridges and Highways Engineering

المدخالت (الخلفية العلمية للمتقدمين)
يقبل البرنامج الخريجين من حملة شهادة
 .1بكالوريوس هندسة تقنيات البناء واالنشاءات
 .0بكالوريوس هندسة مدنية

