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 معهد اإلستزراع السمكي وتكنولوجيا األسماكالئحة 

 بجامعة قناة السويس
 

 تمهيد

تقديم برامج للدراسات العليا في شتى المجاالت على من منطلق حرص جامعة قناة السويس 

التطبيقية من أجل خلق كوادر بشرية قادرة على التفاعل مع متغيرات الحياة المتالحقة 

مجتمع الوالمنافسة في سوق العمل، إلى جانب تبنى الجامعة الستراتيجية واضحة في خدمة 

للموقع الجغرافي المتميز لمنطقة  نظرا  و وتنمية موارده باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا،

وقناعة الجامعة  ،األحمر واطئ البحر األبيض والبحرالقناة وسيناء والذي يمتد على ش

، فقد منطقةتلك التنمية وتطوير الثروة السمكية وحل المشكالت المتعلقة بها في بضرورة 

وبحثية وتدريبية وانتاجية إنشاء معهد للدراسات العليا له أهداف تعليمية على أقدمت الجامعة 

 في مجاالت اإلستزراع المائي تحت مسمى "معهد اإلستزراع السمكي وتكنولوجيا األسماك"

 مقره الرئيسي حرم الجامعة القديمة باإلسماعيلية.

 

 : الرؤية والرسالة واألهدافاألولالباب 
 

 :الرؤية( 1مادة )

لخدمة مجاالت كون مركزا متميزا يأن معهد اإلستزراع السمكي وتكنولوجيا األسماك تطلع ي

 استخدام أحدث الوسائل التكنولوجيةب محليا  وإقليميا  والثروات المائية تنمية الموارد السمكية 

 الحديثة.
 

 :الرسالة( 2مادة )

الدراسات العليا في مجاالت  درجاتمعهد اإلستزراع السمكي وتكنولوجيا األسماك منح ي

تدريب كوادر  معهدالتبنى يكما  ،والكائنات المائية األسماكاستزراع وتكنولوجيا بحوث 

سد لمساهمة في لآمن غذائي ي المنطقة بهدف توفير أنتاج ف المائية الثروةتنمية و ،متخصصة

 المجتمع.حاجة 
 

 األهداف:( 3مادة )

 .المائياالستزراع بحوث في مجاالت للدراسات العليا تقديم برامج  -1

وتفريخ وتغذية  المائيإجراء البحوث العلمية الالزمة لتحسين النظم المختلفة لالستزراع  -2

 .اإلنتاج توالكائنات المائية األخرى لزيادة معدالاألسماك 

 في منطقة القناة وسيناء المائيةواألحياء تنمية واستزراع أنواع من الموارد السمكية  -3

 .في السوق المحليمتميز كمنتج  وطرحها

 وتنمية الموارد السمكية المائيريب كوادر بشرية متخصصة في مجاالت االستزراع تد -4

 .حل المشكالت المتعلقة بهايكون قادرا على والمائية 

 .همواردالمائي وتنمية تقديم االستشارات في مجاالت االستزراع اإلشراف الفني و -5

 .المائية واألستزراع المائيالندوات والمؤتمرات في مجاالت الثروة ورش العمل وتنظيم  -6

 المحافظة عليها. وضرورة مائيةوالموارد ال نشر الوعي بأهمية الثروة السمكية -7

 األخرى. المائيةانتاج زريعة األسماك والجمبري واألحياء  -8
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 : األقسام العلمية للمعهدالثانيالباب 
 

 :(4مادة )

 يتكون المعهد من خمسة أقسام علمية على النحو التالي:

 Aquatic Hatchery Production إنتاج المفرخات المائية

 Aquaculture Diseases Control مكافحة أمراض االستزراع المائي

 Aquaculture Biotechnology التقنية الحيوية في االستزراع المائي

 Aquaculture Food and Feeding الغذاء والتغذية في االستزراع المائي

 Fisheries Technology المصايدتكنولوجيا 

 

  أنشطة المعهد: الثالثالباب 
 

 :(5مادة )

  متخصصا للدراسات العليا والبحوثاإلستزراع السمكي وتكنولوجيا األسماك معهدا معهد 

الخدمات البيئية في مجاالت االستزراع السمكي والمجاالت و االستشارات وتقديموالتدريب 

 .وتربية وإنتاج األسماك والكائنات البحرية إنتاج الزريعة السمكيةالمتعلقة به، إلى جانب 

 

 : الدراسات العليا الرابعالباب 
 

  :منح الشهادات والدرجات العلمية :(6مادة )

يتبع المعهد في ذلك اللوائح والقوانين المنظمة للدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس 

جامعة التمنح و لتنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وتعديالته. 1472لسنة  44وفقا لقانون 

وتوصية مجالس اإلستزراع السمكي وتكنولوجيا األسماك  معهدبناء على طلب مجلس 

 :درجات الدرسات العليا األتيةالعلمية بالمعهد األقسام 

:  تهدف هذه الدراسة الى رفعع الكفعاءة المهنيعة فعى مجعاالت العمعل دبلوم الدراسات المهنية أ(

من خالل دراسعة مقعررات تطبيقيعة وتعدريبات عمليعة. ويمكعن أن تكعون  االستزراع المائيفى 

 .بين قسمين أو أكثر من أقسام المعهد فى تخصصات بينية

 ومواكبععةتهععدف هععذه الدراسععة الععى تنميععة القععدرات العلميععة والمهنيععة  :الماجستتتير المهنتت  ب(

، وذلععك باسععتخدام التقنيععات واألسععاليب العلميععة االسععتزراع المععائي تمجععاالأحععد التطععور فععى 

 الحديثة من خالل دراسة عدد من المقررات وإجراء بحث تطبيقى.

فكيعر العلمعي وتطعوير القعدرات يهدف البرنامج إلى تنمية القدرات البحثية والت :الماجستيرج( 

العدقيق  صع مجاالت االسعتزراع السعمكي بوجعه ععام والتخالمعملية بهدف إضافة الجديد في 

والموضععوع الععذي يختععاره الطالععب مععع هيئععة اإلشععراف بوجععه خععاص وذلععك مععن واقععع الخطععة 

ات واالسععاليب العلميععة الحديثععة مععن خععالل دراسععة عععدد مععن يععباسععتخدام التقنوالبحثيععة للمعهععد 

  ة متكاملة.يتطبيقي من خالل رسالة علم عمليالمقررات المتقدمه وإجراء بحث 

تهدف هذه الدراسة إلى تنمية الفكعر المسعتقل والقعدرة علعى االبتكعار والتطعوير،  :الدكتوراهد( 

الععدقيق  صعع جععه عععام والتخومععن  ععم إضععافة الجديععد فععي مجععاالت االسععتزراع السععمكي بو

والموضوع الذي يختاره الطالب مع هيئة اإلشراف بوجه خاص وذلك باتباع األصول العلميعة 
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وتعميعق القعدرات البحثيعة التعي تمعت تنميتهعا فعي  ،التقنية والبحثية المتخصصة تخصصعا دقيقعا

تطبيقععي بععه إضععافة علميععة فععي فععرع التخصعع  مععن  عملععيمرحلععة الماجسععتير وإجععراء بحععث  

 خالل رسالة علمية متكاملة.
 

  تمنح شهادات ودرجات علمية فى مجاالت بينية ومشعتركة بعين أكثعر معن يجوز للجامعة أن

 .المعهدمن نفس  قسم

  مصعرية أو )أخعرى مشتركة مع جامعات شهادات ودرجات علمية  تمنح يجوز للجامعة أن

بنعاء علعى االتفاقيعات التععي يقترحهعا المعهعد ويوافعق عليهعا مجلعس الجامعععة،  (غيعر مصعرية

 صدور قرارات وزارية بها.وبعد 

  ةدرجععلدرجععة الماجسععتير المهنععي أو ل)ويحععدد فععى شععهادة التخععرج اسععم الععدبلوم أو الرسععالة 

 والدكتوراه( وكذلك فرع التخص .أالماجستير 
 

  نظام الدراسة: (7مادة )

  جميع البرامج التي يمنحها المعهد هى اإلنجليزية.لغة الدراسة في 

  يطعر  المعهعد بععرامج الدراسعات العليععا بنظعام السععاعات المعتمعدة بمصععروفات طبقعا للععوائح

 األكاديمية المعتمدة من المجلس األعلى للجامعات.

 وحععدة قيععاا دراسععية تعععادل سععاعة دراسععة نظريععة او مععا يعادلهععا او  هععي المعتمععدة ةالسععاع

طبقعا لطبيععة كعل أو الحقلعي ساعتين الى  عالث سعاعات معن التعدريب المعملعى أو التطبيقعى 

 الفصل األول أو الثانى(.)ساسى أمقرر، فى األسبوع لمدة فصل دراسى 

 ش واألنشعطة الفصعلية يتم التدريس عن طريق المحاضرات والدروا العملية وحلقات النقا

 والبحوث والرحالت الحقلية.

 55الطالب جعزءا ال يزيعد ععن  فيها يجوز للمعهد تصميم برامج للتعليم عن بعد، يدرا % 

 .عن طريق شبكة المعلومات الدولية والباقي عن طريق التفاعل الشخصي من كل مقرر
 

  مواعيد الدراسة والقيد: (8مادة )

بخعععالف كعععل منهعععا الدراسعععة فعععي تنقسعععم السعععنة األكاديميعععة إلعععى  ال عععة فصعععول دراسعععية، معععدة 

علعى النحعو  األختبارات النهائية العملية والنظرية والشفوية التي يحدد موععدها مجلعس المعهعد

  :التالى

 :)أسبوع. 14من شهر سبتمبر ولمدة  نييبدأ من األسبوع الثا الفصل األول )الخريف 

 أسبوع. 14يبدأ من األسبوع الثانى من شهر فبراير ولمدة  )الربيع(: الفصل الثانى 

 أسابيع. 7بوع األول من شهر يوليو ولمدة : يبدأ من األسالفصل الصيفى 

، بتوصعية معن المعهعدويخضع طر  مقررات للدراسعة بالفصعل الصعيفى علعى موافقعة مجلعس 

 الطالب المتقدمين.مجالس األقسام المختصة ، طبقا إلمكانيات األقسام وإعداد 
 

 المرشد االكاديم : (9مادة )

  يعععين مجلععس القسععم، لكععل طالععب عنععد بععدء الدراسععة التاهيليععة أو الدراسععة التمهيديععة مرشععدا

 وأأكاديميا من بين أعضاء هيئة التعدريس بالقسعم، يسعتمر مععه حتعى نهايعة دراسعة العدبلوم، 

 درجة الماجستير المهنية.
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  مسعئوال ععن متابععة الطالعب أ نعاء الدراسعة، ومعاونتعه فعى اختيعار يكون المرشد االكعاديمى

 المقررات ويوقع على كافة نماذج التسجيل والحذف واإلضافة.

 .يستبدل بالمرشد المشرف عند تسجيل الطالب لدرجة الماجستير او درجة الدكتوراه 
 

 شروط  القبول والقيد:( 11مادة )

 يوا مععن إحععدى الجامعععات المعتععرف بهععا مععن يقبعل الطالععب  الحاصععل علععى درجععة البكععالور

بأحعد المجلس األعلى للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا إذا استوفى شروط القبعول 

المعهعد بحيعث ال تتجعاوز ضعها مجلس يوكذلك القواعد التى  ،البرامج التي يطرحها المعهد

المطلوبعة والمعلعن ة المسعتندات القدرة اإلستيعابية لألقسام المعنية وعلى الطالب التقدم بكافع

 عنها، وكذلك تعبئة النماذج الخاصة بإدارة الدراسات العليا.

  يعتبر الطالب مقيعدا بشعكل مبعدئى، إذا انهعى إجعراءات القيعد قبعل نهايعة األسعبوع الثعانى معن

فصلى الخريف والربيع أو األسبوع األول من فصل الصعيف، وال يسعمح للطالعب بحضعور 

 .نهائيا قيد بشكل المقررات إال إذ

  ال يعتبر الطالب مقيعدا بشعكل نهعائى فعى اى مقعرر إال بععد سعداد الرسعوم الدراسعية المقعررة

 .المعهدخالل المواعيد المعلنة ب

 بشعرط أن يكعون قعد احتساب مقررات سبق ان درسها الطالب قبعل القيعد فعى الدراسعة  يمكن

يكعون قعد معر علعى  وأال، )أو ما يعادل نسبتها المئوية( Dحصل فيها على تقدير ال يقل عن 

دراستها أكثر من أربع سنوات من تاريخ القيد الجديعد، وال تكعون قعد سعبق احتسعابها ضعمن 

معن سعاعات المقعررات  %25متطلبات شهادة او درجة علمية حصل عليها، وال تزيعد ععن 

ميععع األحععوال يشععترط موافقععة المطلوبععة للشععهادة او الدرجععة المطلععوب القيععد عليهععا، وفععى ج

 مجلس القسم المخت ، وال تدخل ضمن المعدل التراكمى للطالب.
 

 شروط  التسجيل ف  المقررات بالفصول الدراسية المختلفة: (11مادة )

 فعى الفصعل األول أو الثعانى تصعل اجمعالى سعاعاتها المعتمعدة مقررات تسجيل للطالب  يحق

 دون أن يطلب منه تفرغ للدراسة. أسبوعيا ساعة 12إلى 

 فصعل األول أو الثعانى تزيعد ععدد سعاعاتها المعتمعدة ععن فى مقررات تسجيل لطالب ل يجوز

 أن يتفرغ للدراسة لمدة يوم واحد أسبوعيا على األقل. بشرط أسبوعيا ساعة 12

  أو الحد األقصى لعدد السعاعات المعتمعدة التعى يسعمح للطالعب التسعجيل فيهعا بالفصعل األول

 حتى لو كان متفرغا تفرغا كامال. أسبوعياساعة  18الفصل الثانى هو 

  6يمكن للطالب التسجيل فعى الفصعل الصعيفى فعى مقعررات ال تزيعد سعاعاتها المعتمعدة ععن  

 وال يشترط التفرغ للدراسة. أسبوعياساعات 

  مناسعبا طالب ويجوز لمجلس المعهد أتخعاذ معا يعراه  5الحد األدنى لفتح أي برنامج دراسي

 لتعديل الحد األدنى في حاالت محددة.
 

 :مقرراتالاالنسحاب من  وأ ضافةاإل وأحذف الشروط  ( 12مادة )

  األولفصعل اليحق للطالب تغيير مقررات بأخرى خالل  ال ة أسابيع معن بعدء الدراسعة فعى 

د ، أو خالل أسبوعين من بدء الدراسة للفصعل الصعيفى، وفعى هعذه الحالعة ال ترصعأو الثاني

 المقررات المحذوفة فى سجل الطالب الدراسى.
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  يحق للطالب االنسحاب من المقرر ) وال ترد له الرسوم( قبعل نهايعة األسعبوع العاشعر علعى

األسععبوع الخععامس علععى قبععل نهايععة  وأاألكثععر مععن بدايععة الدراسععة بالفصععلين األول والثععانى 

ساعات هعذا المقعرر ويرصعد األكثر فى الفصل الصيفى. وفى هذه الحالة ال تحسب للطالب 

 فى سجله الدراسى. Withdrawal( Wتقدير منسحب )

  ال يسمح للطالب بدخول االمتحان النهائى للمقرر، إال إذا حضر النسبة المقررة من سعاعاته

. معن عععدد السعاعات المعتمعدة للمقععرر( %75) التدريسعية أو أدى النسعبة المحععددة لمتطلباتعه

فععإذا لععم يحقععق الطالععب هععذه النسععبة، يخطععر بحرمانععه مععن دخععول االمتحععان النهععائى للمقععرر 

 Forced (FWويرصععد لععه فععى سععجله الدراسععى منسععحبا انسععحابا إجباريععا مععن المقععرر ) 

withdrawal. 

 ( يحصل الطالب على تقدير غير مكتملI )Incomplete   إذا تعذر عليعه دخعول االمتحعان

اب قهريعة يقبلهعا مجلعس القسعم وتقرهعا لجنعة الدراسعات العليعا ومجلعس النهائى لمقعرر ألسعب

شععريطة أن يكععون قععد حضععر النسععبة المقععررة مععن سععاعاته التدريسععية أو أدى النسععبة  المعهععد

فعي الوقعت العذي يحعدده مجلعس  أداء االمتحان النهائى فى المقعررعليه والمحددة لمتطلباته، 

 (.FWرى ) ، وإال حصل على تقدير منسحب اجباالقسم

  يسمح للطالعب باالنسعحاب معن المقعرر الدراسعى بععد التسعجيل عنعد اسعتدعائه ألداء الخدمعة

 Military( MWالعسعععكرية ويرصعععد لعععه تقعععدير منسعععحب ألداء الخدمعععة العسعععكرية )

Withdrawal   فى سجله الدراسى وال تحسب هذه الفترة ضعمن معدة صعالحية المقعررات

 أو ضمن مدة الدراسة.

 المقعررات ا ( لتعى يحصعل فيهعا الطالعب علعى تقعديرI, W, FW or MW ال تحسعب لعه )

 ضمن الساعات المعتمدة المقررة له، وال تدخل فى حساب المتوسط التراكمى للدرجات.

 ( يرصد تقدير الطالب فى السجل الدراسىIP )In Progress  أ ناء تقدمه فى بحعث رسعالة

(  Sمناقشععة الرسععالة بتقععدير مععرض ) أجتيععاز الماجسععتير أو الععدكتوراه وترصععد لععه نتيجععة 

Satisfactory . 

  حصل فيه على تقدير اقل من يمنح الطالب فرصة واحدة العادة امتحان المادة التيD  بععد

  .%64وفي حالة نجاحة يكون الحد األقصى لدرجته  المخصصة لذلك، دفع رسوم

 يعد المقعرر دراسعة وامتحانعا ويع يرسب فيه مرتين على الطالب إعادة التسجيل فى اى مقرر

 بعد دفع رسوم الدراسة له.

 .يجوز قبول إعتذار الطالب هن دخول االمتحان مرتين خالل دراسته لكل درجة علمية 

  ال يحسب للطالب ضمن الساعات المطلوبعة للحصعول علعى الدرجعة، المقعرر العذى يحصعل

كعان إجباريعا بينمعا يحعق ، ويجعب عليعه إععادة دراسعة المقعرر إذا Dفيه على تقدير اقعل معن 

للطالععب دراسععة مقععرر بععديل إذا كععان اختياريععا وتععدخل الععدرجات الحاصععل عليهععا فععى جميععع 

 ( فى جميع الفصول الدراسية.GPAمحاوالته فى حساب المتوسط التراكمى للدرجات )

  يطرحها المعهديجوز السما  للطالب التسجيل كمستمع فى مقررات دراسية ال. 
 

 التقويم واالمتحانات:(  نظام 13مادة )

 درجة على النحو األتي: 155تتكون الدرجة النهائية لكل مقرر من  -أ 

 درجة: األعمال الفصلية والعملية والحقلية على مدار الفصل الدراسي  25
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 درجات: أختبار منتصف الفصل )تحريري وعملي( 15

 درجة: أختبار عملي نهائي 25

 درجات: أختبار شفوي نهائي 15

 درجة: أختبار نظري نهائي 45

  وال يعد الطالب ناجحا  في أي مقرر إال إذا حصعل %65الحد األدنى للنجا  في أي مقرر ،

 .من درجة االمتحان التحريري النهائي %55على 

 :تكون النسبة المئوية للدرجات النهائية والتقديرات كما هو مبين بالجدول 
 

 النسبة المئوية
عد 

 النقاط
 التقدير الرمز

 +A   4055 فأكثر % 45
 ممتاز

    A    3075 %45إلى  45من 

 +B   3035 %45إلى  85من 
 جيد جدا  

     B 3055 %85إلى  85من

 +C   2075 %85إلى  75من 
 جيـد

 C 2035 %75إلى  75من 

 +D   2055 %75إلى  65من
 مقبول

 D 1075 %65إلى  65من

 ضعيف F - %65أقل من 

 غير مكتمل I - الذى لم يكمل المقرريرصد للطالب 

 منسحب W - يرصد للطالب المنسحب من المقرر

 منسحب أجباري FW - يرصد للطالب المنسحب اجباريا

 MW - يرصد للطالب المنسحب للخدمة العسكرية
منسحب للخدمة 

 العسكرية

 IP - يرصد للطالب المسجل لساعات الرسالة ولم تكتمل
في مرحلة استكمال 

 الرسالة

 اجتاز مناقشة الرسالة S - يرصد للطالب عند مناقشة الرسالة العلمية بنجا 
 

 :حساب النقاط( 14مادة )

 فى سجل الطالب الدراسى جميع تقديراته الحاصعل عليهعا فعى المقعررات فعى جميعع   يرصد

 محاوالته وتدخل جميعا فى حساب المتوسط التراكمى للنقاط فى جميع الفصول الدراسية.

  حضععور االمتحععان النهععائى للمقععرر شععرط لرصععد نقععاط المقععرر، ويرصععد لمععن ال يحضععر

( لعو تقعدم Iراسب، بينما يمنح تقعدير مكتمعل ) ((Fاالمتحان النهائى بعذر غير مقبول تقدير 

 بعذر مقبول.

 ال يقل باى حال عن  المتوسط التراكمى لنقاط الطالب للحصول على شهادة او درجة علمية

2055. 

 الطالعب  احصعل عليهعالتعي نقعاط العدد ساعاته المعتمدة فعى  بضربقاط كل مقرر تحسب ن

 .الموضحة بالجدول السابقو المقرر طبقا للتقدير المتحصل عليه فى المقررفي 



 السمكي وتكنولوجيا األسماك بجامعة قناة السويسإلستزراع ا الئحة معهد 
 

 7 

  جمع النقعاط التعي حصعل عليهعا الطالعب فعي جميعع المقعررات التعي كل مرحلة بتحسب نقاط

 فى اى مرحلة.فى جميع المحاوالت  درسها

  قسمة مجموع النقاط التى حصل عليها فى بيحسب المتوسط التراكمى للنقاط فى اى مرحلة

 المرحلة مقسوما على مجموع ساعات جميع المقررات فى جميع المحاوالت.

  المقرر الذى يحصل فيه الطالب على اقل منD  متوسط النقاط وال يعتعد  احتسابه ضمنيتم

المرحلة، إال إذا أعاده ونجعح فيعه فتحسعب األخيعرة به ضمن الساعات المعتمدة المقررة فى 

  فقط ضمن الساعات المعتمدة المقررة فى المرحلة.
 

 :رسوم الدراسة( 15مادة )

 ليا بالجامعة بنعاء علعى يتم تحديد كافة الرسوم المقررة سنويا ، بموافقة مجلس الدراسات الع

 .المعهدلس اقترا  مج

  تسععجيل عععن كععل سععاعة دراسععية اللقيععد عنععد بععدء كععل مرحلععة وكععذلك رسععوم اتحصععل رسععوم

 . طبقا للمواعيد التي يعلنها المعهد معتمدة فى اى مرحلة من مراحل الدراسة

 ل رسععوم مناقشععة رسععائل الماجسععتير والععدكتوراه، وكععذلك التقععدم للقيععد فععى االمتحععان تحصعع

 .طبقا للمواعيد التي يعلنها المعهد الشامل

  تحصععيل الرسععوم مععن الطالععب علععى دفعتععين خععالل الفصععل  المعهععديجععوز بموافقععة مجلععس

الدراسى، بحيث ال يسمح له بعدخول االمتحعان النهعائى إال بععد سعداد كافعة الرسعوم المقعررة 

 عليه.
 

 :دبلوم الدراسات المهنية( 16مادة )

  لعععى درجعععة أن يكعععون الطالعععب حاصعععال ع الدراسعععات المهنيعععةيشعععترط للقيعععد لدراسعععة دبلعععوم

 -علعم الحيعوان  -)علعوم البحعار العلعوم  -الطعب البيطعري كليعات أي معن معن بكعالوريوا ال

نتعاج اإل)الزراعة  - الكيمياء الحيوية( -الكيمياء  - العلوم البيئية -الميكروبيولوجي  -النبات 

 التمعريض -األسعنان  -الصيدلة  -الطب  - الصناعات الغذائية( -والثروة السمكية حيواني ال

معن احعدى الجامععات المعتعرف بهعا أو علعى درجعة معادلعة معن المجلعس العالج الطبيععي  -

 طالب.الضعها المعهد حول قبول ياألعلى للجامعات، ومستوفيا للشروط األخرى التى 

  معن  أسعبوعياسعاعة معتمعدة  28يتطلب الحصول على شهادة دبلوم الدراسة المهنية دراسعة

علعى األقعل والحصعول  D، مع النجعا  فعى جميعع المقعررات بتقعدير المقررات المتخصصة

 .2055لى متوسط تراكمى ال يقل عن ع

  فصول دراسية 4زيد عن يوال  فصلين دراسيينالحد األدنى لمدة الدراسة. 
 

 :الماجستير المهنية( 17مادة )

  يشترط للقيد لدراسة الماجستير المهنية ان يكون الطالب حاصعال علعى درجعة البكعالوريوا

 -النبعععات  -علعععم الحيعععوان  -)علعععوم البحعععار  العلععوم - الطعععب البيطعععريكليعععات أي معععن مععن 

نتعععاج اإلالزراععععة ) - الكيميعععاء الحيويعععة( -الكيميعععاء  - العلعععوم البيئيعععة -الميكروبيولعععوجي 

مععن احععدى الجامعععات المعتععرف بهععا أو  الصععناعات الغذائيععة( -مكية والثععروة السععحيععواني ال

ضععها يعلى درجة معادلة من المجلس األعلى للجامعات، ومستوفيا للشروط األخرى التى 

 طالب.الالمعهد حول قبول 
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  الصععيدلة  -الطععب  للحاصععلين علععى بكععالوريوايشععترط للقيععد لدراسععة الماجسععتير المهنيععة- 

يحععددها مجلععس القسععم دراسععة مقععررات تاهيليععة والعععالج الطبيعععي  - التمععريض -األسععنان 

 توقف عددها ونوعيتها على تخص  الطالب.المخت  وي

  علععى  أسععبوعياسععاعة معتمعدة  44يتطلعب الحصععول علعى درجععة الماجسععتير المهنيعة دراسععة

 :على النحو التالي األقل

o  ( فصل دراسعي لكل أسبوعيا ساعة 12بواقع  ساعة معتمدة 24مقررات دراسية)  معع

علعى األقعل والحصعول علعى متوسعط تراكمعى ال  Dالنجا  فى جميع المقررات بتقدير 

 .2055يقل عن 

o  (ساعات لكل فصل دراسي 15بواقع  أسبوعيا ساعة معتمدة 25) يةتطبيق رسالةتقديم 

وتحعت إشعراف عضعو هيئعة  التعي تطرحهعا أقسعام المعهعد تخصع ال تمجعاالأحعد فى 

 .تدريس طبقا لقواعد التسجيل بالجامعة

 .الحد األدنى لمدة الدراسة سنتين وال تزيد عن  الث سنوات 
 

 : الماجستير( 18مادة )

  أي معن حاصال علعى درجعة البكعالوريوا يشترط للقيد لدراسة الماجستير أن يكون الطالب

 -النبعععععات  -علعععععم الحيععععوان  -)علععععوم البحععععار  العلعععععوم - الطعععععب البيطععععريمععععن كليععععات 

نتعععاج اإلالزراععععة ) - الكيميعععاء الحيويعععة( -الكيميعععاء  - العلعععوم البيئيعععة -الميكروبيولعععوجي 

معععن احعععدى بتقعععدير ال يقعععل ععععن جيعععد  الصعععناعات الغذائيعععة( -والثعععروة السعععمكية حيعععواني ال

امععات، ومسعتوفيا الجامعات المعتعرف بهعا أو علعى درجعة معادلعة معن المجلعس األعلعى للج

  طالب.الضعها المعهد حول قبول يللشروط األخرى التى 

 مععن ) ات أو الماجسععتير المهنععي الععذي يطرحععه المعهععددبلومين علععى أحععد الععلحاصععليحععق ل

بتقععدير مقبععول( القيععد  المشععار إليهععا فعي الفقععرة السععابقةدرجععة البكععالوريوا الحاصعلين علععى 

أو الماجسعتير  أو األقسعام التعي تطعر  العدبلوملدراسة الماجسعتير فعي نفعس تخصع  القسعم 

 .الطالب أجتازهالمهني الذي 

 مععن ) المعهععدالععذي يطرحععه أو الماجسععتير المهنععي ات دبلومين علععى أحععد الععلحاصععليحععق ل

 (، الععالج الطبيععيالحاصلين على بكالوريوا الطب، الصعيدلة، طعب األسعنان، التمعريض

أو  م أو األقسعععام التعععي تطعععر  العععدبلومفعععي نفعععس تخصععع  القسععع القيعععد لدراسعععة الماجسعععتير

 .الطالب أجتازهالماجستير المهني الذي 

  علعى  علعى األقعل أسبوعياساعة معتمدة  54يتطلب الحصول على درجة الماجستير دراسة

 النحو التالي:

o  ( أسبوعياساعة  12بواقع  ساعة معتمدة 24مقررات دراسية )معع  لكل فصل دراسعي

علعى األقعل والحصعول علعى متوسعط تراكمعى ال  Dالنجا  فى جميع المقررات بتقدير 

 .2055يقل عن 

o  لكل فصل دراسي( أسبوعيا ساعات 15بواقع  ساعة معتمدة 35) يةتطبيق رسالةتقديم 

التعي تطرحهعا أقسعام المعهعد وتحعت إشعراف عضعو هيئعة  التخصع  تمجعاالأحعد فى 

 .التسجيل بالجامعةطبقا لقواعد أو أكثر تدريس 

 .الحد األدنى لمدة الدراسة سنتين وال تزيد عن اربع سنوات 
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 : الدكتوراه( 19مادة )

  يشترط للقيد لدراسة الدكتوراه أن يكون الطالب حاصعال علعى درجعة الماجسعتير معن إحعدى

أحععد الجامعععات المعتععرف بهععا أو علععى درجععة معادلععة مععن المجلععس األعلععى  للجامعععات، فععى 

 .المعهدضعها ي، ومستوفيا للشروط األخرى التى التي يطرحها المعهد التخصصات

  علعى النحعو  سعاعة معتمعدة علعى األقعل 64دراسعة  العدكتوراهيتطلب الحصعول علعى درجعة

 التالي:

o  ( أسبوعيا ساعة 12بواقع  ساعة معتمدة 24مقررات دراسية )معع  لكل فصل دراسعي

علعى األقعل والحصعول علعى متوسعط تراكمعى ال  Dالنجا  فى جميع المقررات بتقدير 

 .2055يقل عن 

o  وتطبيقععى مععن خععالل رسععالة علميععة متكاملععة تحتععوى علععى إضععافة  عملععيإجععراء بحععث

فعى  لكعل فصعل دراسعي( أسعبوعيا سعاعات 15سعاعة معتمعدة بواقعع  45) علمية جديدة

التي تطرحها أقسام المعهد وتحت إشراف عضو هيئة تعدريس  التخص  تمجاالأحد 

 .طبقا لقواعد التسجيل بالجامعةأو أكثر 

  وال تزيد عن خمس سنوات سنوات  الثالحد األدنى لمدة الدراسة. 
 

 :تحويل القيد ال  تسجيل ) درجت  الماجستير والدكتوراه(( 21مادة )

  يجوز تحويل القيد إلعى تسعجيل، بععد اجتيعاز الطالعب المقيعد نصعف ععدد السعاعات المعتمعدة

المقررة عليه على األقل بنجا ، وتشكل له هيئة إشراف، وفى جميع األحوال تحسعب بدايعة 

 التسجيل من تاريخ القيد. 

 تعاريخ  البد أن يحدد القسم العلمى، هيئة اإلشراف للطالب خالل ستة أشهر على األكثعر معن

 انتهائه من دراسة المقررات بنجا .

 ععن طريعق الطالعب تقدم هيئة اإلشراف لمجلس القسم الخطة البحثية للرسالة، بعد عرضها 

وذلك قبععل اتخععاذ إجععراءات هيئععة التععدريس والبععاحثين بالقسععم افعى محاضععرة عامععة يععدعى لهعع

 .التسحيل

 ن الطالعب قعد انهعى بنجعا  جميعع ال يتم تشكيل لجنة الفح  والحكم على الرسعالة إال إذا كعا

 المقررات المطلوب دراستها وكافة المتطلبات األخرى للحصول على الدرجة.
 

 :تشكيل هيئة اإلشراف( 21مادة )

  بعد قبول القسم العلمى تحويل قيد الطالب إلى تسجيل، يتم تحديد هيئة إشراف على الطالعب

 لمتابعة إعداده للبحث وكتابة الرسالة.

 لعلمى القواعد التى يتم على أساسها تحديد هيئة اإلشراف بالتوافق بين أعضاء يضع القسم ا

 هيئة التدريس بالقسم، وتعتمد على ما يلى:

 الخطة البحثية للقسم ومعدل تنفيذها، وتوزيعها على التخصصات الفرعية بالقسم. -

 .التخصصات الدقيقة ألعضاء هيئة التدريس والعدد المتوفر فى كل تخص  -

الحد االقصى لعدد الطالب المسمو  وضعهم تحت اإلشراف لكعل عضعو هيئعة تعدريس،  -

 ل.ئرسا  15يجب اال يزيد باى حال عن المشاركة فى اإلشراف على 
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يتعارض معع تنفيعذ القسعم لخطتعه البحثيعة ال بما ألعباء لالتوزيع العادل والشفافية الكاملة  -

 باقصى درجة من الكفاءة.

لعب، وحقعه فعى اختيعار نقطعة البحعث وتوافقهعا معع مجعال عملعه، رغبعة الطايجب مراعاة  -

 .بشرط أن تكون ضمن خطة القسم البحثية

او كليعات أخعرى أو معن  المعهعدضم أعضاء فى هيئة اإلشراف من أقسعام أخعرى ب يمكن -

أو  فعي حالعة ععدم تعوافر متخصصعين بالقسعم، وذلعك فى مستواهم من الخبعراء والمثقفعين

 .للرسائل التى تخت  بأبحاث بينية أو مشتركةأو بالنسية بالتسجيل  ةالمعني األقسام

يكون المشرف الرئيسى هو أقدم أعضاء هيئة اإلشراف او بالتوافق بينهم على أن يكعون  -

 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

  يكون اختيار موضوعات البحعوث الخاصعة بالمعيعدين والمدرسعين المسعاعدين متماشعيا معع

 فى تنمية الموارد البشرية ودعم التخصصات الفرعية بالقسم. خطة القسم

  يقتر  المشرف الرئيسى، المشاركين فى هيئة اإلشراف معع مراععاة انعه ال يجعوز للمعدرا

المشععاركة فععى اإلشععراف علععى رسععائل الععدكتوراه قبععل مععرور عععام علععى تعينععه فععى درجععة 

 على هيئة اإلشراف المختلفة.مدرا، وللقسم الحق فى التأكد من عدالة توزيع المدرسين 

  ،لرسععائل الماجسععتير  ال ععة الحععد األقصععى ألعضععاء هيئععة اإلشععراف بمععن فععيهم المدرسععين

 .الدكتوراهخمسة لرسائل و

  يجععوز أن يكععون اإلشععراف علععى طالععب الععدكتوراه مشععتركا بععين أعضععاء هيئععة تععدريس مععن

 الجامعة ومشرف أخر من إخدى الجامعات أو المعاهد األجنبية.

  يحتفظ المشرف الذى يتوفى الى رحمة هللا بعد اشتراكه فى هيئة اإلشراف لفترة ال تقل ععن

 عام، بجميع حقوقه المادية واألدبية، مع حق القسم إضافة مشرف أخر إذا لزم األمر.

  ال يجععوز لعضععو هيئععة التععدريس المشععاركة فععى اإلشععراف او لجنععة الفحعع  والحكععم علععى

ات البحثيعة المقدمعة مععن احعد أقاربعه حتعى الدرجعة الرابعععة أو الرسعائل العلميعة او المشعروع

 بالنسب والمصاهرة.

   عدم الموافقة على إعارة المشرف المنفعرد علعى رسعالة إال بععد تقعديم تقريعر عنهعا واقتعرا

 من يحل محله.
 

 :إيقاف مد القيد أو التسجيل( 22مادة )

  الموافقععة علععى توصععية القسععم  المعهععدفععى جميععع األحععوال وألسععباب قهريععة، يجععوز لمجلععس

العلمى المخت  بإيقاف قيد أو تسجيل طالب الدراسات العليا لفترات متصعلة او متقطععة ال 

 تزيد اجمالى مددها عن عامين على األكثر.

  بناء علعى توصعية القسعم  المعهديجوز لمجلس الدراسات العليا بالجامعة الموافقة على طلب

لماجستير والدكتوراه لمدة عام على األكثر ) بععد انتهعاء العلمى المخت  مد تسجيل طالب ا

المدد المحعددة للدرجعة(، علعى أن يكعون ذلعك مشعفوعا بتقريعر معن هيئعة اإلشعراف بإمكانيعة 

 انتهاء الطالب من الرسالة أو متطلبات الحصول على الدرجة قبل نهاية المدة المطلوبة.
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 :متابعة طالب الماجستير والدكتوراه( 23مادة )

  تقدم هيئعة اإلشعراف تقريعرا سعنويا ععن معدى تقعدم الطالعب فعى البحعث، وذلعك علعى نمعوذج

 خاص يعد لهذا الغرض، ويحفظ فى ملف الطالب.

  يطلب رئيس القسم من الطالب التوقيع على تقرير هيئة اإلشراف بالعلم، ولعه ان يعتظلم معن

 فيما جاء به.التقرير، وعلى رئيس القسم بحث التظلم ومناقشة هيئة اإلشراف 

  ، فى حالة عدم حفظ التظلم، إلصرار الطالب علعى انعه ال يوافعق علعى معا جعاء فعى التقريعر

للدراسععات العليععا والبحععوث الععذى يشععكل لجنععة  ال يععة مععن  المعهععديحععال الموضععوع لوكيععل 

، يععرض ر فعى الموضعوع وكتابعة تقريعر بشعأنهللنظع المعهعدأعضاء لجنة الدراسات العليا ب

 التخاذ قرار بحفظه، أو إعادة تشكيل لجنة اإلشراف. المعهدراسات العليا بعلى لجنة الد

  يقعوم القسععم العلمععى بتقععديم تقريعر سععنوى عععن مععدى تقععدم جميعع الطععالب بالقسععم فععى أبحععا هم

 وكتابة الرسائل الخاصة بهم.

 مكن من خالله تطعوير ت، سنويا، باستطالع رأى طالب الماجستير والدكتوراه ليالمعهدقوم ي

 .المعهدأداء الدراسات العليا ب
 

 :إلغاء القيد أو التسجيل( 24مادة )

 :يلغى قيد أو تسجيل طالب الدراسات العليا فى الحاالت التالية 

 بطلب لشطب قيده او تسجيله.الطالب إذا تقدم  -

من االنتهاء من متطلبات الحصول علعى الشعهادة او الدرجعة بنجعا  الطالب اذا لم يتمكن  -

 لقصوى الممنوحة.خالل المدة ا

إذا تعدى طالب الماجستير والدكتوراه المدة القانونية الممنوحعة لعه لالنتهعاء معن الرسعالة  -

 أو متطلبات الحصول على الدرجة.

إذا تقدمت هيئة اإلشراف بطلب إلغاء التسعجيل لمجلعس القسعم، العذى يفحع  أسعبابه فعى  -

 المعهعدالطلعب، يحيلعه لمجلعس ضوء التقارير السعنوية الدوريعة للطالعب، وإذا قبعل القسعم 

 الذى يعتمده، وذلك بعد إنذار الطالب ويخطر رسميا بالسبب.

 طالب الماجستير أو الدكتوراه.المقدمة من إذا رفضت لجنة الفح  والحكم الرسالة  -
 

 :مدة الدراسة( 25مادة )

  وحتععى يقصععد بمععدة الدراسععة فععى المععواد السععابقة، المععدة مععن تععاريخ القيععد للشععهادة او الدرجععة

 تاريخ استيفاء كافة متطلبات الحصول على الشهادة أو الدرجة بنجا .

  يجععوز فععى حالععة التسععجيل لععدرجتى الماجسععتير والععدكتوراه أن يععتم تقععديم تقريععر الصععالحية

وتشععكيل لجنععة الفحعع  والحكععم وعقععد جلسععة المناقشععة قبععل انتهععاء مععدة الحععد األدنععى لمععنح 

 األدنى. ديتم المنح إال بعد انتهاء مدة الحالدرجة بثال ة أشهر على األكثر، وال 
 

 :فحص رسائل الماجستير والدكتوراه( 26مادة )

  قبل انتهاء الحد األدنى لمعدة الدراسعة بثال عة شعهور علعى األكثعر وقبعل انتهعاء معدة التسعجيل

المرخ  بها، تقدم هيئة اإلشراف تقريعرا  بصعالحية الرسعالة للععرض علعى لجنعة الفحع  
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الهم استنتاجات ومخرجعات البحعث الطالب عرضا تقديميا بعد تقديم عرض والحكم، وذلك 

 فى لقاء يدعى له هيئة التدريس والباحثين بالقسم.

  قبل البدء فى إجراءات الفح  والحكم على الرسائل ، على طالب الماجستير او العدكتوراه

تقعره لجعان الترقيعات القيام بنشر بحث واحد على األقل فى دوريات علمية متميزة طبقا لمعا 

 بالمجلس األعلى للجامعات فى تخص  الرسالة.

  يعععرض تقريععر الصععالحية علععى مجلععس القسععم، مرفقععا بععه ملخعع  للرسععالة باللغععة العربيععة

، ومقتععر  بالفاحصععين المحكمععين للرسععالة ليختععار مععنهم المجلععس اإلنجليزيععةومترجمععا للغععة 

نهائيعة للععرض علعى لجنعة الفحع  لجنة الفحع  والحكعم، وتكعون الرسعالة فعى صعورتها ال

  والحكم متوفرة داخل جلسة مجلس القسم لمن يطلب تصفحها.

  يجععب أن يععذكر فععى تقريععر الصععالحية لرسععائل الععدكتوراه، اإلضععافة العلميععة الجديععدة نتيجععة

 البحث المقدم بالرسالة.

  معن  )أستاذ مساعد علعى األقعل(تتكون لجنة الفح  والحكم على الرسالة من  ال ة أعضاء

احدهم يمثل هيئعة اإلشعراف ويجعوز تمثيلهعا بعأكثر معن المتخصصين في موضوع الرسالة، 

 واحد ولكنهم جميعا بصوت واحد داخل لجنة الفح  والحكم.

  للفحعع  والحكععم علععى رسععائل  المعهععديكععون علععى األقععل، احععد أعضععاء اللجنععة مععن خععارج

الحكعم معن خعارج الجامععة الماجستير، بينما يكون على األقعل احعد أعضعاء لجنعة الفحع  و

للفحع  والحكعم علععى رسعائل الععدكتوراه، كمعا يجعوز أن يكععون معن جامعععة أجنبيعة. ويععرأا 

 اللجنة أقدم أعضائها.

  و أال المعهعد فعي نفعس الوقعتأحد أقسعام أال يكون لدى المحكم أكثر من رسالة للتحكيم من ،

 ام الواحد.يزيد عدد الرسائل التي يقوم بتحكيميها عن  الث رسائل في الع

  للموافقعة  المعهعديعرض تشكيل لجنة الفح  والحكعم علعى لجنعة الدراسعات العليعا ومجلعس

 على تشكيل اللجنة، ويعتمد التشكيل من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

  للدراسعات العليعا والبحعوث الرسعالة إلعى أعضعاء لجنعة الفحع  والحكعم  المعهعديحيل وكيل

 المعهعدعلى الرسالة للفح  وكتابة تقارير فردية بشأنها خالل شهرين، بععدها يعلعن وكيعل 

 للدراسات العليا والبحوث عن موعد المناقشة، بالتشاور مع أعضاء اللجنة.

 ير الفرديعة وتقعوم بمناقشعة الطالعب فعى تجتمع اللجنة فى الموعد المحدد، وتطلع علعى التقعار

جلسة علنية. ويجعوز االكتفعاء بعالتقرير الفعردى  لعضعو لجنعة الفحع  والحكعم إذا كعان معن 

 جامعة خارج مصر.

  يكون قرار لجنة الفح  والحكم بأغلبية األعضاء، ويكتعب التقريعر الجمعاعى بأجازاتهعا أو

ععن معدتها ال تقعل وتعطيعه فرصعة  رفضها أو إعادتها للطالب الستكمال معا تعراه معن نقع 

 ال تزيد عن سنة واحدة. ال ة أشهر و

  يعععرض التقريععر الجمععاعى عععن الفحعع  والمناقشععة مصععحوبا بالتقععارير الفرديععة ألعضععاء

للتوصعية بعالمنح معن عدمعه،  المعهعد،  عم مجلعس المعهعداللجنة، على لجنة الدراسات العليا ب

علععى مجلععس الدراسععات العليععا  عهععدالموتفحعع  حالععة الطالععب مصععحوبة بتوصععية مجلععس 

بالجامعة، والذى يحيل الحعاالت التعى اسعتوفت كافعة شعروط المعنح لمجلعس الجامععة التخعاذ 

 قرارا  بالمنح.
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  نسخة اصلية من الرسعالة للقسعم مرفقعا بقعرص معدمج بععد المناقشعة وإجعراء  2يقدم الطالب

 الحكم والمشرفينالتعديالت المطلوبة إن وجدت وذلك بخالف نسخ أعضاء لجنة 
 

 :( تقويم السلوك الطالبي27مادة )

تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات بشأن نظام التأديب الطالبي واإلخالل بنظم الدراسة 

 واالمتحانات. 
 

 :(28مادة )

ا لم يرد فيموالئحة الدراسات العليا بجامعة قناة السويس تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات 

 . الالئحةفيه ن  في هذه 

 

 البحث العلمي: الخامسالباب 

 :(29مادة )

  يقدم المعهد اإلمكانات الالزمة للقيام ببحوث علمية متميزة فعي مجعاالت االسعتزراع المعائي

طبقععا للخطععة البحثيععة للمعهععد والمنبثقععة مععن خطععة  والمجععاالت العلميععة المختلفععة المتعلقععة بهععا

 .الجامعة البحثية

  يحدد المعهعد بععد تصعديق معن مجلعس الجامععة رسعوم اسعتخدام اإلمكانعات المعمليعة للمعهعد

  بالنسبة للدارسين أو أعضاء هيئة التدريس من خارج المعهد. 
 

 

 الباب السادس: خدمة البيئة والمجتمع
 

 ( :31مادة )

 لمععائييقععدم المعهععد خععدمات مجتمعيععة وبيئيععة وتدريبيععة وإنتاجيععة فععي مجععاالت االسععتزراع ا 

. ويتبععع المعهععد فععي ذلععك وتربيععة وانتععاج االسععماك والقشععريات والكائنععات اللبحريععة األخععرى

اللوائح والقوانين المنظمة لشئون البيئة وخدمعة المجتمعع بجامععة قنعاة السعويس وفقعا لقعانون 

 لتنظيم الجامعات. 1472لسنة  44

  والعلععف وغيرهععا مععن ينشععأ المعهععد وحععدة ذات طععابع خععاص تشععرف علععى انتععاج الزريعععة

 المنتجات األخرى للمعهد وكذلك على األنشطة التدريبية المختلفة.

  .يحدد المعهد بعد تصديق من مجلس الجامعة رسوم الخدمات التي يقدمها المعهد للغير  

  يحدد المعهد بعد تصديق من مجلعس الجامععة اسععار منتجعات المعهعد معن الزريععة والعلعف

  والمنتجات األخرى. 
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 برامج الدراسات العليا
 

 دبلوم االستزراع المائي   

   (.الغذاء والتغذية في االستزراع المائيوقسم  قسم إنتاج المفرخات المائية)   

 

 ماجستير مهني في:  

o .)انتاج المفرخات المائية )قسم إنتاج المفرخات المائية 

o  .)التكنولوجيا الحيوية المائية )قسم التقنية الحيوية في االستزراع المائي 

 

 ماجستير في: 

o إنتاج المفرخات المائية 

o في االستزراع المائي مكافحة األمراض 

o التقنية الحيوية في االستزراع المائي 

o الغذاء والتغذية في االستزراع المائي 

o تكنولوجيا المصايد 
 

 في دكتوراه: 

o المفرخات المائية إنتاج 

o في االستزراع المائي مكافحة األمراض 

o التقنية الحيوية في االستزراع المائي 

o الغذاء والتغذية في االستزراع المائي 

o تكنولوجيا المصايد 
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 دبلوم الدراسات المهنيةأوال: 

 

 دبلوم االستزراع المائي 

Aquaculture Diploma 
 

  المفرخات المائية وقسم الغذاء والتغذية في االستزراع المائي دبلوم مهنعي يطر  قسم إنتاج

 .بيني بعنوان "دبلوم االستزراع المائي"

  تم تصميم الدبلوم لتلبية احتياجات سوق العمل في مجاالت االستزراع المائي، حيعث يعوفر

فعي مختلعف مزيج من المعلومات النظرية والتدريب العملي، باإلضعافة إلعى العمعل الحقلعي 

يتععيح للطالععب أن يكععون علععى درايععة بكععل جوانععب نظععم ممععا  مجععاالت االسععتزراع المععائي

 إنشاء وإدارة مختلف مشروعات االستزراع المائي. وتساعده علىاالستزراع المائي 

  يشععترط للقيعععد لدراسعععة دبلععوم االسعععتزراع المعععائي أن يكعععون الطالععب حاصعععال علعععى درجعععة

 -علعم الحيعوان  -العلعوم )علعوم البحعار  -الطعب البيطعري البكعالوريوا معن أي معن كليعات 

الزراعة )اإلنتعاج  -الكيمياء الحيوية(  -الكيمياء  -العلوم البيئية  -الميكروبيولوجي  -النبات 

التمعريض  -األسعنان  -الصيدلة  -الطب  -الصناعات الغذائية(  -الحيواني والثروة السمكية 

ات المعتعرف بهعا أو علعى درجعة معادلعة معن المجلعس العالج الطبيععي معن احعدى الجامعع -

األعلى للجامعات، ومستوفيا للشروط العامة لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا التى يضععها 

  المعهد حول قبول الطالب.

 .يجوز لمجلس القسم اقترا  تدريس مفررات تأهيلية لبعض الطالب إذا تطلب األمر ذلك 

 ساعة معتمدة أسعبوعيا علعى  28م الدراسة المهنية دراسة يتطلب الحصول على شهادة دبلو

ساعة معتمدة أسبوعيا لكل فصعل دراسعي، معن المقعررات  14مدار فصلين دراسيين بواقع 

على األقل والحصول علعى متوسعط  Dالمتخصصة، مع النجا  فى جميع المقررات بتقدير 

 .2055تراكمى ال يقل عن 

 فصول دراسية. 4اسيين وال يزيد عن الحد األدنى لمدة الدراسة فصلين در 
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 مقررات دبلوم االستزراع المائي

 

 أسم المقرر باإلنجليزية أسم المقرر بالعربية كود المقرر
عدد 

 الساعات

المتطلب 

 السابق

ACD 151 بيولوجيا األنواع المائيه Biology of Aquatic Species  2+1 ال يوجد 

ACD 152 األستزراع المائي  مبادئ Basics of Aquaculture  2+1 ال يوجد 

ACD 153 بيئه مائيه Aquatic Ecology 2+1 ال يوجد 

ACD 154 تاريخ حياة األنواع المائيه Life History of Aquatic Species 2+1 ال يوجد 

ACD 155 البيئه  حقوق Environmental Rights 2+5 ال يوجد 

ACD 251 جوده المياه Water Quality 2+1 ال يوجد 

ACD 252 المائيهللكائنات الصحيه  الرعاية Aquatic Health Control 2+1 ال يوجد 

ACD 253 تغذية الكائنات المائيه Nutrition of Aquatic Organisms 2+1 ال يوجد 

ACD 254 تفريخ وانتاج األحياء المائيه Aquatic Hatchery & Production  2+1 ال يوجد 

ACD 255 
لمشععععععععروعات اادارة وتسععععععععويق 

 الصغيره

Management and Marketing for 

Small Enterprises 
 ال يوجد 2+5

 

  .جميع المقررات إجبارية 

 (.الخريفتدرا بالفصل الدراسي األول ) 1 الرقمالمقررات التي تبدأ ب 

 تدرا بالفصل الدراسي الثاني )الربيع(. 2 الرقمالمقررات التي تبدا ب 

  دراسة أي من مقررات الفصل الدراسي الثاني إال بعد إجتياز الطالب لمقررات الفصل الدراسي األول.ال يجوز 
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 الماجستير المهنيثانيا: 

MPA Programme 
 

 :يطر  المعهد مسارين للماجستير المهني 

 MPA in Aquatic Hatchery ماجستتتتير تإنتتتتاج المفرختتتات المائيتتتةت .1

Production .ويطرحه قسم إنتاج المفرخات المائية 

 MPA in Aquaticماجستتتتير مهنتتتي بعنتتتواة تالتقنيتتتة الحيويتتتة المائيتتتةت .2

Biotechnology .يطرحه قسم التقنية الحيوية في االستزراع المائي 
 

  يهععدف برنععامج الماجسععتير المهنععي إلععى تععوفير المعععارف التفصععيلية وتنميععة القععدرات التقنيععة

ة االسععتزراع المععائي بهععدف تمهيععد الطريععق نحععو إتقععان كيفيععة إدار والمهنيععة فععى مجععاالت

. ويتعلم الطالب خالل دراسته للبرنعامج مفعاهيم ومهعارات وتشغيل نظم األستزراع المختلفة

االسععتزراع السععمكي مععن خععالل منظومععة مععن العمععل الجمععاعي لحععل المشععاكل الواقعيععة التععي 

 التقنيات واألساليب العلمية الحديثة.المزارع المائية وذلك باستخدام  تشغيلتواجه 

  يعد البرنامج الخريج إعدادا جيدا لشغل وظعائف فعي جميعع مجعاالت إنتعاج  وتربيعة األحيعاء

لكائنعععات المسعععتزرعة وتشعععغيل وصعععيانة أنظمعععة اعلعععف وانتعععاج الغعععذاء الطبيععععي والمائيعععة 

االسععتزراع المععائي. ويتععيح البرنععامج للخععريج القععدرة علععى االسععتثمار فععي مجععال المععزارع 

السمكية وتربية األحياء المائيعة أو العمعل بهعا كمشعغل أو فنعي متخصع  أو العمعل كباحعث 

ية أومنعدوب بمراكز البحوث والمعاهعد والمصعالح المتخصصعة فعي مجعاالت الثعروة السعمك

 و ترويج لثقافة االستزراع المائي.أمبيعات أوتسويق 

  يشترط للقيد لدراسة الماجستير المهنية ان يكون الطالب حاصعال علعى درجعة البكعالوريوا

 -النبعععات  -علعععم الحيعععوان  -العلعععوم )علعععوم البحععار  -مععن أي معععن كليعععات الطععب البيطعععري 

الزراععععة )اإلنتعععاج  -الكيميعععاء الحيويعععة(  - الكيميعععاء -العلعععوم البيئيعععة  -الميكروبيولعععوجي 

الصععناعات الغذائيععة( مععن احععدى الجامعععات المعتععرف بهععا أو  -الحيععواني والثععروة السععمكية 

على درجة معادلة من المجلس األعلى للجامعاتومستوفيا للشعروط العامعة لاللتحعاق ببعرامج 

 الدراسات العليا التى يضعها المعهد حول قبول الطالب.

 الصععيدلة  -لقيععد لدراسععة الماجسععتير المهنيععة للحاصععلين علععى بكععالوريوا الطععب يشععترط ل- 

والعععالج الطبيعععي دراسععة مقععررات تاهيليععة يحععددها مجلععس القسععم  -التمععريض  -األسععنان 

 المخت  ويتوقف عددها ونوعيتها على تخص  الطالب.

  عيا علععى سععاعة معتمعدة أسععبو 44يتطلعب الحصععول علعى درجععة الماجسععتير المهنيعة دراسععة

 األقل على النحو التالي:

o  ( 12ساعة معتمدة أسعبوعيا علعى معدار فصعلين دراسعيين بواقعع  24مقررات دراسية 

 Dساعة معتمدة أسبوعيا لكل فصعل دراسعي( معع النجعا  فعى جميعع المقعررات بتقعدير 

 .2055تراكمى ال يقل عن  معدلعلى األقل والحصول على 

o ( ساعات معتمعدة أسعبوعيا لكعل فصعل  15مدة بواقع ساعة معت 25تقديم رسالة تطبيقية

دراسي( فى أحد مجاالت التخص  التي تطرحها أقسام المعهد وتحت إشعراف عضعو 

 هيئة تدريس طبقا لقواعد التسجيل بالجامعة.

 .الحد األدنى لمدة الدراسة سنتين وال تزيد عن  الث سنوات 
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 مقررات الماجستير المهني
 

 أسم المقرر باإلنجليزية بالعربيةأسم المقرر  كود المقرر
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

 ليحدد المسار( 115أو  114ويختار ما بين المقرر  113 - 112 - 111درس الطالب المقررات يمقررات إجبارية )

MPA 151  المائيه األنواعبيولوجيا Biology of Aquatic species 2+1 ال يوجد 

MPA 152 األستزراع المائي أساسيات Aquaculture fundamentals 2+1 ال يوجد 

MPA 153  نظم األستزراع المائي Aquaculture Systems  2+1 ال يوجد 

MPA 154 
بيولوجيا تكا ر األحياء المائيه )تؤهل 

 الطالب لاللتحاق بالمسار األول(.

Aquatic Reproductive Biology 

(To track I) 
 ال يوجد 2+1

MPA 155 
أسس الورا ه والتقنيه الحيويه )تؤهل 

 الطالب لاللتحاق بالمسار الثاني(.

Principles of Genetics and 

Biotechnology (To track II)  
 ال يوجد 2+1

 

 أسم المقرر باإلنجليزية أسم المقرر بالعربية كود المقرر
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

 انتاج المفرخات المائبة(ي في نالمسار األول )ماجستير مه

 مقررات دراسية( 4مقررات إختيارية )يختار الطالب 

AQH 102 الغذاء والتغذيه لالحياء المائيه Aquatic Foods and Feeding 2+1 
MPA 202 & 

MPA 201 

AQH 101 تغذية وصحة األسماك Fish Nutrition and Health 2+1 
MPA 202& 

MPA 201 

AQH 101  المخزون السمكيطرق تقييم Stock Assessment Methods  2+1 
MPA 201 & 

MPA 201 

AQH 102 أمراض األسماك وعالجها Fish Diseases and Therapy 2+1 MPA 202 

AQH 102 علم انسجه األسماك وأمراض األنسجه 
Fish Histology and 

Histopathology  2+1 MPA 202 

AQH 102 علم تفريخ األسماك Fish Hatchery  2+1 MPA 202 

AQH 102 تفريخ الالفقاريات البحرية 
Hatchery of aquatic 

invertebrates 2+1 MPA 202 

AQH 102 أستزراع األسماك Fish Farming  2+1 

MPA 201& 

201 & MPA 

202 

AQH 102 أستزراع الطحالب Algal Culture  2+1 

MPA 201& 

201 & MPA 

202 

AQH 120 أستزراع القشريات Crustacean Culture 2+1 

MPA 201& 

201 & MPA 

202 

 

 : MPA  المقررات اإلجبارية 
 AQH)المقررات االختيارية في مسار إنتاج المفرخات المائية )المسار األول : 

 ( مقررات تدرس بالفصل الثاني )الربيع( 1) –( الخريف( مقررات تدرس بالفصل األول )2االول: ) الرقم 
 .الرفم الثاني والثالث : رقم المقرر في البرنامج 
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 مقررات الماجستير المهنيتابع 
 

 أسم المقرر باإلنجليزية أسم المقرر بالعربية كود المقرر
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

 ي في التقنية الحيوية المائية(نالمسار الثاني )ماجستير مه

 دراسية(مقررات  4مقررات إختيارية )يختار الطالب 

AQB 102 
المهاااارات الميملياااه األساسااايه للتقنياااه 

 الحيويه

Basic Laboratory Skills for 

Biotechnology 2+1 MPA 202 

AQB 101 التقنيه الحيويه لالستزراع المائي Aquaculture Biotechnology 2+1 
MPA 201/201 

& MPA 202 

AQB 101  ميكروبيولوجيا مائيه Aquatic Microbiology 2+1 
MPA 202 & 

MPA 202 

AQB 102   التقنيه الحيويه للطحالب Algal Biotechnology 2+1 
MPA 202 & 

MPA 202 

AQB 102  التقنيه الحيويه للنباتات المائيه Aquatic Plant Biotechnology 2+1 
MPA 202 & 

MPA 202 

AQB 102 التقنيه الحيويه للحيوانات المائيه Aquatic Animal Biotechnology 2+1 
MPA 202 & 

MPA 202 

AQB 102 
التقنياااه الحيوياااه وتطاااور األناااواع فااا  

 األستزراع السمك 

Biotechnology and species 

Development in Aquaculture 2+1 
MPA 201/201 

& MPA 202 

AQB 102 التقنيه الحيويه ف  بيولوجيا التكاثر 
Biotechnology in Reproductive 

Biology 2+1 
MPA 202 & 

MPA 202 

AQB 102 المنتجات الطبييية المائية Aquatic Natural Products 2+1 
MPA 202 & 

MPA 202 

AQB 120 تكنولوجيا حماية البيئه المائيه 
Aquatic Environment Protection 

Technology 2+1 
MPA 202 & 

MPA 202 

 

 : MPA  المقررات اإلجبارية 
 AQB :)المقررات االختيارية في مسار التقنية الحيوية في االستزراع المائي )المسار الثاني 
 ( مقررات تدرس بالفصل الثاني )الربيع( 1) –( الخريف( مقررات تدرس بالفصل األول )2االول: ) الرقم 
 .الرفم الثاني والثالث : رقم المقرر في البرنامج 
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 الماجستير ثالثا: برامج 

MSc Programme 
 

  يهععدف البرنععامج إلععى تنميععة القععدرات البحثيععة والتفكيععر العلمععي وتطععوير المهععارات المعمليععة

بهععدف إضععافة الجديععد فععي أحععد مجععاالت االسععتزراع مععن خععالل دراسععة عععدد مععن المقععررات 

 المتقدمه وإجراء بحث عملي تطبيقي باستخدام التقنيات واالساليب العلمية الحديثة.

  فرصة العمل كمتخص  فعي هيئعات ومؤسسعات االسعتزراع المعائي يتيح البرنامج للخريج

والثروة السمكية وقطاع المزارع السمكية الحكومية والخاصة  أو إكمال مراحل الدراسعات 

 العليا في مجال االستزراع السمكي.

  يشترط للقيد لدراسة الماجستير أن يكون الطالب حاصال علعى درجعة البكعالوريوا معن أي

 -النبعععععات  -علعععععم الحيععععوان  -العلعععععوم )علععععوم البحععععار  -البيطععععري مععععن كليععععات الطعععععب 

الزراععععة )اإلنتعععاج  -الكيميعععاء الحيويعععة(  -الكيميعععاء  -العلعععوم البيئيعععة  -الميكروبيولعععوجي 

الصعععناعات الغذائيعععة( بتقعععدير ال يقعععل ععععن جيعععد معععن احعععدى  -الحيعععواني والثعععروة السعععمكية 

لمجلعس األعلعى للجامععات، ومسعتوفيا الجامعات المعتعرف بهعا أو علعى درجعة معادلعة معن ا

 للشروط األخرى التى يضعها المعهد حول قبول الطالب. 

  يحععق للحاصععلين علععى أحععد الععدبلومات أو الماجسععتير المهنععي الععذي يطرحععه المعهععد )مععن

الحاصعلين علععى درجععة البكععالوريوا المشععار إليهععا فعي الفقععرة السععابقة بتقععدير مقبععول( القيععد 

نفعس تخصع  القسعم أو األقسعام التعي تطعر  العدبلوم أو الماجسعتير لدراسة الماجسعتير فعي 

 المهني الذي أجتازه الطالب.

  يحععق للحاصععلين علععى أحععد الععدبلومات أو الماجسععتير المهنععي الععذي يطرحععه المعهععد )مععن

الحاصلين على بكالوريوا الطب، الصعيدلة، طعب األسعنان، التمعريض، الععالج الطبيععي( 

ي نفعععس تخصععع  القسعععم أو األقسعععام التعععي تطعععر  العععدبلوم أو القيعععد لدراسعععة الماجسعععتير فععع

 الماجستير المهني الذي أجتازه الطالب.

  ساعة معتمدة أسبوعيا علعى األقعل علعى  54يتطلب الحصول على درجة الماجستير دراسة

 النحو التالي:

o  ( 12ساعة معتمدة أسعبوعيا علعى معدار فصعلين دراسعيين بواقعع  24مقررات دراسية 

 Dساعة معتمدة أسبوعيا لكل فصعل دراسعي( معع النجعا  فعى جميعع المقعررات بتقعدير 

 .2055تراكمى ال يقل عن  معدلعلى األقل والحصول على 

o ( ة أسعبوعيا سعاعات معتمعد 15سعاعة معتمعدة أسعبوعيا بواقعع  35تقديم رسالة تطبيقيعة

لكعل فصععل دراسععي( فععى أحعد مجععاالت التخصعع  التععي تطرحهعا أقسععام المعهععد وتحععت 

 إشراف عضو هيئة تدريس أو أكثر طبقا لقواعد التسجيل بالجامعة.

 .الحد األدنى لمدة الدراسة سنتين وال تزيد عن اربع سنوات 
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 ( ماجستير في انتاج المفرخات المائية1
 

 Department of Aquatic Hatchery Production قسم إنتاج المفرخات المائية
 

 أسم المقرر باإلنجليزية أسم المقرر بالعربية كود المقرر
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

 مقررات إجبارية 

MHP 151 مائية بيولوجيا Aquatic Biology 2+1 ال يوجد 

MHP 152 تكنولوجيا االستزراع المائي Aquaculture Technology 2+1 ال يوجد 

MHP 153 االحياء المائية مغذيات Aquatic Nutrient                                 2+1 ال يوجد 

MHP 154  إنتاج المفرخاتاسس Basics of Hatchery Production 2+1 ال يوجد 

 مقررات دراسية(  4مقررات إختيارية )يختار الطالب 

MHP 102 هائمات وأعشاب بحرية Plankton & Seaweed                 2+1 MHP 202& MHP 201 

MHP 101 نظم استزراع االسماك Fish Culture Systems                    2+1 MHP 201 

MHP 101 فسيولوجيا االحياء المائية Aquatic Physiology              2+1 MHP 202 

MHP 102                                        جودة المياه Water Quality 2+1 MHP 202 

MHP 102 
 انتاااااااااج الغااااااااذاء الطبيياااااااا 

 واألعالف
Live Food and Forage 

Production 2+1 MHP 201 

MHP 102   انتاج ورعاية اليرقات Larvae Rearing & Production 2+1 MHP 202 

MHP 102  الالفقارياتتفريخ Invertebrate Hatchery  2+1 MHP 202 

MHP 102 تفريخ االسماك Fish Hatchery  2+1 MHP 202 

MHP 254 تغذية اسماك  Fish Nutrition                                        2+1 MHP 201 

MHP 120 كيمياء وبيئة بحرية Chemistry & Marine Ecology              2+1 MHP 202 

MHP 122 موضوعات خاصة Special Topics 2+1 
MHP 202or 201 or 

201 or 202 

 

 MHP .مقررات برنامج الماجستير لمسار إنتاج المفرخات المائية 

 ( مقررات تدرس بالفصل الثاني )الربيع( 1) –( الخريف( مقررات تدرس بالفصل األول )2االول: ) الرقم 
  : رقم المقرر في البرنامج.الرفم الثاني والثالث 
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 االستزراع المائيمكافحة أمراض  ( ماجستير في2
 

 Department of Aquaculture Diseases Control قسم مكافحة أمراض االستزراع المائي
 

 أسم المقرر باإلنجليزية أسم المقرر بالعربية كود المقرر
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

 مقررات إجبارية

MDC 151 
في  مراض البكتيريةاأل

 األحياء المائية
Aquatic Bacterial Diseases  2+1 ال يوجد 

MDC 152 
في األحياء  مراض الطفيليةاأل

 المائية
Aquatic Parasitic Diseases  2+1 ال يوجد 

MDC 153 
في األحياء  مراض الفطريةاأل

 المائية
Aquatic Fungal Diseases  2+1 ال يوجد 

MDC 154 
والتغذية  أساسيات الرعاية 

 االستزراع المائيفي 

Principles of nursing and 

Feeding in Aquacultures 
 ال يوجد 2+1

 مقررات دراسية(  4مقررات إختيارية )يختار الطالب 

MDC 251 
تشخي  وعالج أمراض 

 األسماك

Fish Diseases Diagnosis and 

Treatment 
2+1 

MDC 202 & MDC 201 & 

MDC 201 

MDC 252 
أمراض األسماك وصحة 

 اإلنسان

Fish Diseases and Human 

Health 
2+1 

MDC 151 & MDC 152 & 

MDC 153 

MDC 253 
أمراض االستزراع السمكى 

 شبه المكثف

Diseases of Semi-Intensive 

Culture of Fishes 
2+1 

MDC 202 & MDC 201 & 

MDC 201& MDC 202 

MDC 254 
الغذائى فى  أمراض النق 

 األسماك

Nutritional Deficiency Diseases 

in Fish 
2+1 MDC 202 

MDC 255 الفيروسية أمراض األسماك Viral Diseases of Fishes 2+1 MDC 202  

MDC 256 
الوقاية من األمراض في 

 المزارع المائية

Disease prevention in 

Aquacultures 
 

MDC 202 & MDC 201 & 

MDC 201& MDC 202 

MDC 257  مشكالت األستزراع المائي Problems of Aquaculture 2+1 MDC 202  

MDC 258 التلوث المائى واألسماك Water Pollution and Fishes 2+1 MDC 202 

MDC 254 كائنات دقيقة مائية Aquatic Microorganisms 2+1 MDC 202 

MDC 215 فسيولوجيا أمراض األسماك Fish Diseases Physiology  
MDC 202 & MDC 201 & 

MDC 201 

MDC 211  موضوعات خاصة Special Topics 2+1 
MDC 202or 201 or 201 

or 202 

 

 MDC    مقررات برنامج الماجستير لمسار الرقابة الصحية في االستزراع المائي 

 ( مقررات تدرس بالفصل الثاني )الربيع( 1) –( الخريف( مقررات تدرس بالفصل األول )2االول: ) الرقم 
 .الرفم الثاني والثالث : رقم المقرر في البرنامج 
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 التقنية الحيوية في االستزراع المائي ( ماجستير في3
 

 Department of Aquaculture Biotechnology قسم التقنية الحيوية في االستزراع المائي
 

 أسم المقرر باإلنجليزية أسم المقرر بالعربية كود المقرر
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

 مقررات إجبارية 

MBT 151 
والتكنولوجياا  االستزراع المائي

 البحريةالحيوية 
Aquaculture and Marine 

Biotechnology 
 ال يوجد 2+1

MBT 152 
 الجزيئيااااااااااااااااةالبيولوجيااااااااااااااااا 

 والميلوماتية الحيوية

Molecular Biology and 

Bioinformatics 2+1 ال يوجد 

MBT 153 تغذية االسماك والطاقة الحيوية 
Fish Nutrition and 

Bioenergetics 
 ال يوجد 2+1

MBT 154 فسيولوجيا الميكروبات  Microbial Physiology 2+1 ال يوجد 

 

MBT 251 االستزراع البحري Marine Aquaculture 2+1 MBT 151 

MBT 252 طحالبلل الحيوية التكنولوجيا Microalgae Biotechnology 2+1 MBT 202& MBT 201 

MBT 253 الوراثية الهندسة Genetic Engineering 2+1 MBT 201 

MBT 254 المائية  النظم البيئية  Aquatic Ecosystem 2+1 MBT 202 & MBT 201 

MBT 255 الجزيئية الدقيقة األحياء Molecular Microbiology 2+1 MBT 201 & MBT 202 

MBT 256 
وإعااادة تاادوير تصااميم وتطبياا  

 االستزراع المائينظم 

Design, Application and 

Recirculating Aquaculture 

Systems 
2+1 MBT 202 & MBT 201 

MBT 257 األحياء المجهرية البحرية  Marine Microbiology 2+1 MBT 151 & MBT 154 

MBT 258  البحريةبيئة الميكروبات  Marine Microbial Ecology 2+1 MBT 154 

MBT 254 
المازارع األساليب الوراثية فاي 

 المائية

Genetic Methods in 

Aquaculture 2+1 MBT 152 

MBT 215 أمراض االستزراع المائي  Aquaculture Diseases  2+1 MBT 201 & MBT 202 

MBT 211  موضوعات خاصة Special Topics 2+1 
MBT 202or 201 or 

201 or 202 

 

 MBT    مقررات برنامج الماجستير لمسار التقنية الحيوية في االستزراع المائي 

 ( مقررات تدرس بالفصل الثاني )الربيع( 1) –( الخريف( مقررات تدرس بالفصل األول )2االول: ) الرقم 
 .الرفم الثاني والثالث : رقم المقرر في البرنامج 
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 الغذاء والتغذية في االستزراع المائي في( ماجستير 4
 

 Department of Aquaculture Food and Feeding قسم الغذاء والتغذية في االستزراع المائي
 

 أسم المقرر باإلنجليزية أسم المقرر بالعربية كود المقرر
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

 مقررات إجبارية 

MFF 151 
األسااااتزراع  نظاااام وتقنيااااات

 المائي

Aquaculture Systems and 

Techniques 2+1 ال يوجد 

MFF 152  سماكاألوسلوك بيولوجيا Fish Biology and Behavior 2+1 ال يوجد 

MFF 153  تغذية االسماكأساسيات Principals of Fish Nutrition 2+1 ال يوجد 

MFF 154 
لألحيااااااء  الغاااااذاء الطبييااااا 

 المائية
Aquatic Live Feeds 2+1 ال يوجد 

 مقررات دراسية(  4مقررات إختيارية )يختار الطالب 

MFF 102  األسماكتكاثر Fish Reproduction  2+1 MFF 201 

MFF 101 انتاج االسماك Fish Production 2+1 MFF 202 & 201 

MFF 101 ديناميكا التجميات السمكية Fisheries Population Dynamics  2+1 MFF 201 

MFF 102 
الوراثاااااه والتقنياااااه الحيوياااااه 

  لألسماك
Fish Genetics and Biotechnology 2+1 MFF 201 

MFF 102 إدارة مفرخات Hatchery Management 2+1 MFF 202 

MFF 102 ضافات الغذائيةاإل Feed additives 2+1 MFF 201 

MFF 102  البيئه واألستزراع السمك  Aquaculture and Environment 2+1 MFF 201 

MFF 102  أمراض االسماك Fish Diseases 2+1 MFF 201 

MFF 102 جودة المياه Water Quality 2+1 MFF 201 

MFF 120 المائية اليرقات تغذية Aquatic Larval Feeding 2+1 MFF 201 & 202 

MFF 122 موضوعات خاصة Special Topics 2+1 
MFF 202or 201 or 

201 or 202 

 

 MFF    مقررات برنامج الماجستير لمسار الغذاء والتغذية في االستزراع المائي 

 ( مقررات تدرس بالفصل الثاني )الربيع( 1) –( الخريف( مقررات تدرس بالفصل األول )2االول: ) الرقم 
 م الثاني والثالث : رقم المقرر في البرنامج.الرق 
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 تكنولوجيا المصايد ( ماجستير في5
 

 Department of Fisheries Technology تكنولوجيا المصايدقسم 
 

 أسم المقرر باإلنجليزية أسم المقرر بالعربية كود المقرر
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

 مقررات إجبارية 

MFT 151 ( 1بيولوجيا األسماك) Fish Biology (1) 2+1 ال يوجد 

MFT 152 ( 1طرق صيد األسماك) Fishing Gears (1) 2+1 ال يوجد 

MFT 153 
ديناميكا التجمعات 

 (1السمكية )
Population Dynamic (1) 2+1 ال يوجد 

MFT 154 
المصايد العالمية 

 والمصرية
World and Egyptian Fisheries 2+1 ال يوجد 

 مقررات دراسية(  4مقررات إختيارية )يختار الطالب 

MFT 102 ( 2بيولوجيا األسماك) Fish Biology (1) 2+1 MFT 202 

MFT 101  فسيولوجيا األسماك Fish physiology  2+1 MFT 202 

MFT 101 ميدات وأساليب الصيد Fishing Gears and Methods 2+1 MFT 201 

MFT 102 طرق أكتشاف األسماك Fish Finding Methods 2+1 MFT 201 

MFT 102 
 التجميااااااااااات ديناميكااااااااااا

 (1) السمكية
Population Dynamic (1) 2+1 MFT 201 

MFT 102 إدارة المصايد Fishery Management 2+1 MFT 202&MFT 202 

MFT 102 المصايد اليالمية World Fishery 2+1 MFT 201&MFT 202 

MFT 102 المصايد المصرية Egyptian Fisheries 2+1 MFT 201&MFT 202 

MFT 102 
االستشيار عان بياد ونظام 

 الميلومات الجغرافية

Remote Sensing and 

Geographical Information 

Systems 
2+1 MFT 202&MFT 202 

MFT 120 موضوعات خاصة Special Topics 2+1 
MFT 202or 201 or 

201 or 202 

 

 MFT    مقررات برنامج الماجستير لمسار تكنولوجيا المصايد 

 ( مقررات تدرس بالفصل الثاني )الربيع( 1) –( الخريف( مقررات تدرس بالفصل األول )2االول: ) الرقم 
 م الثاني والثالث : رقم المقرر في البرنامج.الرق 
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  برنامج الدكتوراةرابعا: 

PhD Programme 
 

  يهععدف البرنععامج إلععى إعععداد خبععرات ذات كفععاءة عاليععة مععزودة بالمهععارات الفنيععة والتقنيععات

الحديثععة فععي مجععاالت اسععتزراع وتربيععة األحيععاء المائيععة، ويؤهععل الخععريج ليقععود منظومععة 

الخبعرات العلميعة والتجريبيعة المجال يستطيع معن خاللهعا تطبيعق  متكاملة من العمل في هذا

 مجال تخصصه بشكل أكثر مهنية واحترافية.في التي اكتسبها 

 ؤسسات االسعتزراع المعائي والثعروة يتيح البرنامج للخريج العمل كمتخص  في هيئات وم

السمكية وقطاع المزارع السعمكية الحكوميعة والخاصعة  أو كباحعث متخصع  فعي الهيئعات 

 البحثية أو عضو هيئة تدريس باحدى الجامعات المحلية أو األجنبية.

  يشترط للقيد لدراسة الدكتوراه أن يكون الطالب حاصعال علعى درجعة الماجسعتير معن إحعدى

عتععرف بهععا أو علععى درجععة معادلععة مععن المجلععس األعلععى  للجامعععات، فععى أحععد الجامعععات الم

بشعأن  التخصصات التي يطرحها المعهد، ومستوفيا للشعروط األخعرى التعى يضععها المعهعد

 .قبول الطالب

  سعاعة معتمعدة علعى األقعل علعى النحعو  64يتطلب الحصعول علعى درجعة العدكتوراه دراسعة

 التالي:

o  ( 12معتمدة أسعبوعيا علعى معدار فصعلين دراسعيين بواقعع ساعة  24مقررات دراسية 

 Dساعة معتمدة أسبوعيا لكل فصعل دراسعي( معع النجعا  فعى جميعع المقعررات بتقعدير 

 .2055تراكمى ال يقل عن  معدلعلى األقل والحصول على 

o  إجععراء بحععث عملععي وتطبيقععى مععن خععالل رسععالة علميععة متكاملععة تحتععوى علععى إضععافة

سععاعات أسععبوعيا لكععل فصععل  15معتمععدة اسععبوعيا بواقععع سععاعة  45علميععة جديععدة )

دراسي( فى أحد مجاالت التخص  التي تطرحها أقسام المعهد وتحت إشعراف عضعو 

 هيئة تدريس أو أكثر طبقا لقواعد التسجيل بالجامعة.

 .الحد األدنى لمدة الدراسة  الث سنوات وال تزيد عن خمس سنوات 
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 المائيةإنتاج المفرخات  ( دكتوراه في1
 

 Department of Aquatic Hatchery Production قسم إنتاج المفرخات المائية
 

 أسم المقرر باإلنجليزية أسم المقرر بالعربية كود المقرر
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

 مقررات إجبارية 

DHP 151 ريخ االسماك متقدمفت Advanced Fish Hatchery    2+1 ال يوجد 

DHP 152     رعاية وتغذية اليرقات Larvae Rearing & Nutrient 2+1 ال يوجد 

DHP 153 تصميم المفرخات السمكية Fish Hatcheries Designing  2+1 ال يوجد 

DHP 154 تصميم مفرخات القشريات  
Crustacean Hatcheries 

Designing 2+1 ال يوجد 

 دراسية(مقررات  4مقررات إختيارية )يختار الطالب 

DHP 102 تصميم المزارع المائية Aquatic Farm Designing 2+1 DHP 201& DHP 202 

DHP 101 االستزراع التكاملي Integrated Farming 2+1 DHP 201& DHP 202 

DHP 101 
في االساتزراع  تحسين السالالت

 المائي
Breeding in Aquaculture  2+1 DHP 202 & DHP 201 

DHP 102 االسماك مغذيات Fish Nutrient  2+1 DHP 202 

DHP 102    وراثة اليشائرالمائية Aquatic Population Genetics 2+1 DHP 202 & DHP 201 

DHP 102  انتاج االحياء المائية Aquatic Organisms Production                  2+1 DHP 202 & DHP 201 

DHP 102  األسماكفسيولوجيا تفريخ Physiology of fish Hatchery 2+1 DHP 202 

DHP 102  الالفقاريات تفريخفسيولوجيا 
Physiology of Invertebrate 

Hatchery  2+1 DHP 201 

DHP 102 
الرعاية الصحية ف  المفرخات 

 السمكية
Health Care for Hatcheries  2+1 DHP 201 

DHP 120 ادارة وتقييم المفرخات السمكية 
Management & Assessment for 

Fish Hatcheries     2+1 DHP 201 

DHP 122  موضوعات خاصة Special Topics 2+1 
DHP 202or 201 or 

201 or 202 
 

 DHP    مقررات برنامج الدكتوراه لمسار إنتاج المفرخات المائية 

 ( مقررات تدرس بالفصل الثاني )الربيع( 1) –( الخريف( مقررات تدرس بالفصل األول )2االول: ) الرقم 
 .الرفم الثاني والثالث : رقم المقرر في البرنامج 
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 االستزراع المائيمكافحة أمراض  في دكتوراه( 2
 

 Department of Aquaculture Diseases Control االستزراع المائيقسم مكافحة أمراض 

 

 المقرر باإلنجليزيةأسم  أسم المقرر بالعربية كود المقرر
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

 مقررات إجبارية 

DDC 151 أمراض أسماك متقدم Advanced Fish Diseases  2+1 ال يوجد 

DDC 152  أمراض أسماك المياه البحرية Diseases of Marine Fishes 2+1 ال يوجد 

DDC 153 
مكافحة األمراض فى المفرخات 

 السمكية

Diseases Control in Fish 

Hatcheries 
 ال يوجد 2+1

DDC 154 
 أمراض القشريات والمحاريات

 متقدم

Advanced Crustaceans and 

Mollusca Diseases  
 ال يوجد 2+1

 مقررات دراسية(  4مقررات إختيارية )يختار الطالب 

DDC 251 
استخدام اللقاحات فى 

 األستزراع المائى

Use of Vaccines in 

Aquaculture 
2+1 DDC 153  

DDC 252 
أمراض تشخي  وعالج 

 القشريات

Crustacean Diseases 

Diagnosis and Treatment 
2+1 DDC 154 

DDC 253 
أمراض االستزراع المائى 

 المكثف

Diseases of Intensive  

Aquaculture 
2+1 

DDC 151 & DDC 152 & 

DDC 153 

DDC 254 أمراض أسماك الزينة 
Diseases of Ornamental 

Fishes 
2+1 DDC 151 

DDC 255 
تكنولوجيا تشخي  أمراض 

 األسماك 

Diagnostic Technology of 

Fish Diseases  
2+1 DDC 151& DDC 152 

DDC 256 األسماك غذاء ودواء Fish as a Food and Medicine 2+1 DDC 151 

DDC 257 
 ير االقتصادي المراض أالت

 االسماك

Economic Impact of Fish 

Diseases 
2+1 DDC 151& DDC 152 

DDC 258 
با ولوجيا وبا ولوجيا إكلينيكية 

 األسماك

Fish Pathology and Clinical 

Pathology 
2+1 DDC 151 & DDC 152 

DDC 254  الفيروسية القشرياتأمراض Viral Diseases of Fishes 2+1 DDC 154 

DDC 215 
األستخدام األمن لمياه الصرف 

 فى األستزراع المائى 

Safe Use of Wastewater in 

Aquaculture 
2+1 

DDC 151 & DDC 152 & 

DDC 153 & DDC 154 

DDC 211 موضوعات خاصة Special Topics 2+1 
DDC 202 or 201 or 201 

or 202 

 

 DDC    مقررات برنامج الدكتوراه لمسار الرقابة الصحية في االستوراع المائي 

 ( مقررات تدرس بالفصل الثاني )الربيع( 1) –( الخريف( مقررات تدرس بالفصل األول )2االول: ) الرقم 
 .الرفم الثاني والثالث : رقم المقرر في البرنامج 
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  المائيالتقنية الحيوية في االستزراع  ( دكتوراه في3
 

 Department of Aquaculture Biotechnology قسم التقنية الحيوية في االستزراع المائي

 

 أسم المقرر باإلنجليزية أسم المقرر بالعربية كود المقرر
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

 مقررات إجبارية 

DBT 151 
التقنيعععععة الحيويعععععة المائيعععععة 

 متقدم

Advanced Aquatic 

Biotechnology 
 ال يوجد 2+1

DBT 152 
التكنولوجيا الحيوية 

 الجزيئية
Molecular Biotechnology 2+1 ال يوجد 

DBT 153 
التكنولوجيا الحيوية 

 الميكروبية
Microbial Biotechnology 2+1 ال يوجد 

DBT 154 
الحمض النووي والتحليل 

 الورا ي
DNA and Genetic Analysis 2+1 ال يوجد 

 مقررات دراسية(  4مقررات إختيارية )يختار الطالب 

DBT 251 
المعلوماتية الحيوية 

 المتقدمة
Advanced Bioinformatics 2+1 DBT 152 & DBT 154 

DBT 252 
علم األحياء الخلوية 

 والجزيئية
Cellular and Molecular Biology 2+1 

DBT 152 & DBT 153 

& DBT 154 

DBT 253  لوجيوالتنوع البيوالتطور  Evolution and Biodiversity 2+1 DBT 151 

DBT 254 
التكنولوجيعععععععععا الحيويعععععععععه 

 الخلويه للكائنات المائيه 
Aquatic Cellular Biotechnology 2+1 

DBT 152 & DBT 153 

& DBT 154 

DBT 255 
زراعععععه انسععععجه االحيععععاء 

 المائيه
Aquatic Tissue Culture 2+1 DBT 152 

DBT 256 

تطبيقات التكنولوجيا 

الحيوية في الفقاريات 

 المائية

Applications of Biotechnology in 

Aquatic Vertebrates  2+1 DBT 152 

DBT 257 

تطبيقات التكنولوجيا 

الحيوية في الالفقاريات 

 المائية

Applications of Biotechnology in 

Aquatic Invertebrates 2+1 DBT 152 

DBT 258 
مختبرات األحياء الدقيقة 

 البحرية
Marine Microbiology Laboratory 2+1 DBT 153 

DBT 254 
الحياة الميكروبية في 

 البيئات القاسية

Microbial Life in Extreme 

Environments 2+1 DBT 153 

DBT 215 اساليب الهندسة الورا ية Methods in Genetic Engineering 2+1 DBT 152 & DBT 154 

DBT 211 موضوعات خاصة Special Topics 2+1 
DBT 151 or 152 or 153 

or 154 

 

 DBT    مقررات برنامج الدكتوراه لمسار التقنية الحيوية في االستوراع المائي 

 ( مقررات تدرس بالفصل الثاني )الربيع( 1) –( الخريف( مقررات تدرس بالفصل األول )2االول: ) الرقم 
  والثالث : رقم المقرر في البرنامج.الرفم الثاني 
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 ( دكتوراه في الغذاء والتغذية في االستزراع المائي4
 

 Department of Aquaculture Food and Feeding قسم الغذاء والتغذية في االستزراع المائي
 

 أسم المقرر باإلنجليزية أسم المقرر بالعربية كود المقرر
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

 مقررات إجبارية 

DFF 151 تغذية األسماك متقدم Advanced Fish Nutrition 2+1 ال يوجد 

DFF 152 
إدارة التفريخ وإنتاج 

 م الزريعه متقد

Advances in Seed Production 

and Hatchery Management 
 ال يوجد 2+1

DFF 153 
غدد األسماك وفسيولوجى 

 والرخويات

Fish and Shellfish Physiology 

and Endocrinology 
 ال يوجد 2+1

DFF 154 
 القشريات تغذية

 والمحاريات 

Crustacean and Molluscan 

Nutrition 
 ال يوجد 2+1

 مقررات دراسية( 4مقررات إختيارية )يختار الطالب 

DFF 102 
رعايااااااة أسااااااماك المياااااااه 

  اليذبه
Nursing of Freshwater Fishes 2+1 DFF 202 

DFF 101 
ماك المياااااااه ساااااارعايااااااه أ
 المالحه

Nursing of Marine Fishes 2+1 DFF 202 

DFF 101 
تغذيااة اليرقااات وإسااتزراع 

  الكائنات الدقيقه

Larval Nutrition and Culture of 

Fish Food Organisms 2+1 DFF 202 & DFF 202 

DFF 102 الهضم في األسماك Physiology of Digestion in Fish 2+1 DFF 201 

DFF 102 
إعاااااداد وتصااااانيع علاااااف 

 األسماك

Fish Feed Formulation and 

Manufacture 2+1 DFF 202 

DFF 102 
التمثياال الغااذائي ومياادالت 

 نمو األسماك

Metabolism and Growth range in 

Fishes 2+1 DFF 202 

DFF 102 
التمثياال الغااذائي ومياادالت 

 نمو القشريات
Metabolism and Growth range in 

crustacean 2+1 DFF 202 

DFF 102 الغذاء وصحة األسماك Food and Fish Health 2+1 DFF 201 

DFF 102 
جاااااودة الميااااااه وانتاجياااااة 

 االسماك في االحواض

Water Quality and Productivity 

of Fish Ponds 2+1 DFF 201 

DFF 120 
رعاياااااة صاااااحية وحجااااار 

 الحيوانات المائية

Aquatic Animals Health and 

Quarantine 2+1 DFF 201 

DFF 122 
 Special Topics 2+1 موضوعات خاصة

DFF 202 or 201 or 

201 or 202 
 

 DFF    مقررات برنامج الدكتوراه لمسار الغذاء والتغذية في االستوراع المائي 

 ( مقررات تدرس بالفصل الثاني )الربيع( 1) –( الخريف( مقررات تدرس بالفصل األول )2االول: ) الرقم 
 .الرفم الثاني والثالث : رقم المقرر في البرنامج 
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 ( دكتوراه في تكنولوجيا المصايد5
 Department of Fisheries Technology قسم تكنولوجيا المصايد

 

 أسم المقرر باإلنجليزية أسم المقرر بالعربية كود المقرر
عدد 

 الساعات
 السابق المتطلب

 مقررات إجبارية 

DFT 151 تشرييات وقوانين الصيد Fisheries Laws 2+1 ال يوجد 

DFT 152 البيئة البحرية Marine Ecology   2+1 ال يوجد 

DFT 153 الثروات البحرية Marine Resources                     2+1 ال يوجد 

DFT 154 بيولوجيا المصايد Fisheries Biology  2+1 ال يوجد 

 مقررات دراسية(  4مقررات إختيارية )يختار الطالب 

DFT 251 تقييم بيئة االحياء المائيه 
Aquatic Environment 

Assessment  2+1 DFT 201 

DFT 101 
التنميععععة المسععععتدامة للثععععروات 

 المائيه

Sustainable Development of 

Aquatic Resources   
2+1 DFT 201 

DFT 101 
 تكنولوجياااا تصااانيع وإصاااال 

 أدوات الصيد

Fishing Gear Construction and 

Repair Technology 2+1 DFT 202 

DFT 102 التلوث البحرى Marine Pollution                    2+1 DFT 202 & DFT 201 

DFT 102 السالمة البحرية Marine Safety 2+1 DFT 202 & DFT 202 

DFT 102  الداخليةالمصايد Inland Fisheries                      2+1 DFT 202 & DFT 202 

DFT 102  التجاريةالمصايد Commercial Fisheries                      2+1 DFT 202 & DFT 202 

DFT 102 االحصاء البيولوجى Biometrics                        2+1 DFT 201 

DFT 102  جويةفيزياء وارصاد Physics & Meteorology 2+1 DFT 202 

DFT 120 موضوعات خاصة Special Topics 2+1 
DFT 202 or 201 or 

201 or 202 

 

 DFT    مقررات برنامج الدكتوراه لمسار تكنولوجيا المصايد 

 ( مقررات تدرس بالفصل الثاني )الربيع( 1) –( الخريف( مقررات تدرس بالفصل األول )2االول: ) الرقم 
 .الرفم الثاني والثالث : رقم المقرر في البرنامج 
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 توصيف المقررات

 

 دبلوم االستزراع المائيأوال: 

Aquaculture Diploma 
 

ACD 111 

 بيولوجيا األنواع المائيه

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تقديم نظرة عامة على تنوع وأهمية الكائنات الحية المائية من النباتات والالفقاريات 

والفقاريات في المياه العذبة والمالحة. يشمل المقرر دراسة أساسيات التشريح والسلوك ووظائف أعضاء 

ز على عمليات التغذية والنمو والتناسل، الكائنات الحية المائية وكيفية تأ ير العوامل البيئية عليها مع التركي

 إلى جانب دور تلك الكائنات كأحد أهم المصادر الطبيعية في الحياة. 

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

ACD 112 

 مبادئ األستزراع المائي

 1+2عدد الساعات : 

مشروعات يهدف المقرر إلى تطوير قدرة الطالب على فهم المبادي األساسية النشاء وتطوير وإدارة 

االستزراع المائي بداية من االحواض الصغيرة وصوال الى سلسلة من األحواض الكبرى التى قد تمتد 

لعدة افدنه باستخدام أنواع من الماء مختلفة الملوحة. ويشمل المقرر دراسة مفاهيم االستزراع المائى 

كما يتضمن العوامل المختلفه  ومتطلبات استزراع انواع من االسماك والالفقاريات والطحالب المختلفه.

المؤ ره على قوة وحيوية االحياء المائيه فى المزارع وجودة المياه وبعض المشاكل التي قد تواجه عمليات 

االستزراع، وتفريخ تغذية ورعاية وحصاد األحياء المائيه، إلى جانب طرق نقل االحياء المائيه من موقع 

 مجاالت االستزراع المائي المختلفة.الخر وغيرها من التطبيقات العملية في 

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

ACD 113 

 بيئه مائيه

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تقديم المفاهيم األساسية للبيئات المائية المختلفة وعالقتها بالكائنات الحية التي تقطنها بما 

البيئة المائية والطاقة والتحول الغذائي في ذلك بيئة المزارع المائية. ويشمل المقرر دراسة عناصر 

ومصادر الغذاء في البيئات المائية والسالسل الغذائية وعالقتها بتطور ونمو األحياء المائية والعالقات بين 

الكائنات المائية المختلفة وعالقة ذلك بالمزارع المائية المحتلفة وتأ ير العوامل البيئية على الكائنات المائية 

مستخدمة لتقليل األ ر البيئي على الكائنات خاصة المستزرعة وكذلك دور اإلنسان في اإلخالل والطرق ال

 بمنظومة البيئة المائية.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

ACD 114 

 تاريخ حياة األنواع المائيه

 1+2عدد الساعات : 

حياء المائيه. يتناول تطور يهدف المقرر الى تقديم نظره شامله على المراحل المبكره من دورة حياة اال

أجنة تلك الكائنات وتصنيفها وظائف أعضائها وسلوكياتها وبيئتها بداية من مرحله البويضة الى الطور 
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اليرقى وصغار األسماك والالفقاريات المائيه  والنباتات مع االهتمام بصفه خاصه بقدرة كل منها على 

ية ديناميكا تجمعات الكائنات المائية وطرق تجميع عينات التكيف من اجل البقاء. كما يؤكد المقررعلى اهم

البيض المخصب واليرقات وصغار االنواع المختلفه من االحياء البحريه فى المعامل مع عرض الصفات 

 المميزه التى تساعد على التعرف تلك الكائنات.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

ACD 115 

 حقوق البيئه

 1+2عدد الساعات : 

لمقرر الى تعريف الطالب بأخر اإلصدارات واالستراتيجيات والتطورات فى مجال حقوق البيئية يهدف  ا

مع التركيز على البيئة المائية والبحرية. ويشمل المقرر دراسة تاريخ قوانين البيئة ومقدمة عن قانون البيئة 

دولية والمشاركة المجتمعية في المصرى واالبعاد النظرية والعملية للقانون ومقارنتة بالقوانين البيئية ال

حماية البيئة وآليات تنفيذ القوانين البيئية والمخاطر واالحتياطات المحتملة. مع عرض ألمثلة من مشكالت 

البيئة المائية الكبرى وكيفية تعامل قوانين البيئة معها، ومسببات تلوث المياه وطرق حمايتها والمحافظة 

لسامة ومدى تأ يرهما على البيئة بصفة عامة والبيئات المائية بصفة عليها والتغير المناخى والمواد ا

 خاصة. 

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

ACD 211 

 جودة المياه

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالفهم الجيد لكيفية تا ير الجوانب المختلفة لنوعية المياة على المزارع 

دراسة الخصائ  الكيميائية والفيزيائية للماء العذب والمالح بمختلف درجاته المائية. ويشتمل المقرر 

حيث تعيش الكائنات المختلفة والطرق المستخدمة في تحليل المياه والدراسات البيولوجية للبيئة المائية 

ائية والتلوث البيئي للمزارع المائية باإلضافة إلى توصيف وتحسين نوعية المياه لتناسب الكائنات الم

 المستزرعة.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

ACD 212 

 الرعاية الصحيه للكائنات المائيه

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى إمداد الطالب بمختلف جوانب الرعاية الصحية للكائنات الحية في المزارع المائية. 

وأعراضها اإلكلينيكية وأنواع مسببات يشتمل المقرر على تعريف لألمراض التي تصيب الكائنات المائية 

األمراض وبيئاتها المختلفة باإلضافة إلى السمات المميزة ودورة حياتها وكيفية معالجة وتطعيم الكائنات 

المائية بأنواعها.هذا وسوف يدرا الطالب نبذة عن طرق التشخي  والعالج والوقاية من تلك األمراض 

 الالزمة للكائنات المستزرعة. إلى جوانب عناصر السالمة البيولوجية

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

ACD 213 

 تغذية الكائنات المائيه

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى عرض مبادئ التغذية وارتباطها بالصحة العامة لمختلف أنواع األحياء المائية. ويشتمل 

ذاء باإلضافة إلى فسيولوجيا الهضم المقرر المتطلبات الغذائية ومصادر التغذية وتشكيل وتكوين الغ
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واالمتصاص واإلخراج والتمثيل الغذائي وأهمية كل عنصر غذائي للوظائف البيولوجية والنمو والتفريخ 

وعدم كفاية عناصر الطعام على صحة  للكائنات المائية . كما يشتمل المقرر دراسة أ ر سوء التغذية

 الكائات بشكل عام .

 دالمتطلب السابق: ال يوج

 

ACD 214 

 تفريخ وانتاج األحياء المائيه

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تقديم أساسيات تصميم وتشغيل وإدارة المفرخات والمزارع المائية. ويشتمل المقرر 

مكونات المفرخات والمزارع المائية المختلفة والطرق واآلليات والنظم المستخدمة في التفريخ 

الرعاية وكيفية استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة وتجميع االصبعيات ونقلها واالستزراع والتربية و

 وطرق الحصاد والتسويق.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

ACD 215 

 ادارة وتسويق المشروعات الصغيرة

 1+2عدد الساعات : 

لصغيرة يهدف المقرر إلى السما  للطالب بفهم نظريات ومفاهيم وخبرات التسويق للمشروعات ا

والتطبيقات المتعلقة بها. ويشتمل المقرر دراسة أساسيات التسويق وارتباطة بالجوانب اإلجتماعية 

والقانونية والسياسية واألخالقية والمنافسة التجارية وإدارة األعمال. كما يتضمن المقرر التأكيد على 

ة وإعداد دراسات الجدوى ودراسة الجوانب اإلدارية لخطط التسويق المشتملة على تحليل البيئة الخارجي

احتياجات السوق والتخطيط اإلستراتيجي للتقدم بالمشروعات وإدارتها ومتابعتها وكيفية تحسين األداء 

 والتطوير المستمر.

 المتطلب السابق: ال يوجد
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برامج الماجستير المهنيثانيا:   

MPA 
 

 مقررات إجبارية
 

MPA 111 

 بيولوجيا األنواع المائيه

 1+2الساعات : عدد 

يهدف المقرر الى تقديم المبادئ البيولوجية االساسية للكائنات المائية الحية. ويشتمل المقرر دراسة التنوع 

البيولوجي والشكل الظاهري والتشريح الداخلي ووظائف أعضاء تلك الكائنات مع التركيز على تغذية 

ائية. كما يشمل المقرر دراسة امثلة من أنواع ونمو وسلوك وتكا ر االسماك والالفقاريات والنباتات الم

 مائية مصرية مختلفة من اجل توفير رؤية شاملة جيدة للجوانب البيولوجية لألنواع المائية.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

MPA 112 

 األستزراع المائيأساسيات 

 1+2عدد الساعات : 

وتطبيقاته العملية في العديد من الحاالت المختلفة. يهدف المقرر إلي تقديم أساسيات االستزراع المائي 

ويشتمل المقرر دراسة تخطيط وتصميم وكيفية بناء أنظمة استزراع مائي التي تعتمد على مساحات 

وأنواع مختلفة من األحواض وباستخدام أنظمة وكثافات مختلفة ودراسة طرق ري وصرف المياه من 

ة اليومية وإدارة المزارع المائية بما في ذلك مهام التربية والتغذية األحواض ومقاييس جودة المياه والمتابع

المناسبة وتقييم الغذاء وقياا معدالت النمو وتنظيف األحواض وترقيم وتصنيف األسماك واألنواع المائية 

واالعتناء بها وتخزين األمهات وتحضين الزريعة واألمن البيولوجي وصحة ورعاية األنواع المستزرعة 

ارة األ ر البيئي وطرق حصاد الزريعة أو األنواع المكتملة النمو ، إلى جانب دراسة اقتصاديات أنظمة وإد

 االستزراع المائي ذات النطاق الصغير.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

MPA 113 

 نظم األستزراع المائي

 1+2عدد الساعات : 

ة االستزراع المائي المختلفة. ويشتمل يهدف المقرر إلي تنمية المهارات واكتساب المعرفة عن أنظم

المقرر العالقة بين االستزراع المائي الناجح واالدارة البيئية والفرص أو القيود المفروضة للحصول على 

أمهات أو زريعة القشريات واألسماك من البحر أو من المياه العذبة ومقارنة أنظمة االستزراع المائي 

وعالقتها وبالبيئة والقدرة على تشغيل نظم االستزراع والجدوي المختلفة ومميزات وعيوب كل نوع 

االقتصادية لكل منها. كما يشمل المقرر تعليم الطالب كيف أن االستزراع المائي يدعم انتاج السالالت 

المميزة ذات الجدوى االقتصادية والعالقة المتبادلة بين عمليات االستزراع والبيئة الطبيعية. كما يتم 

علي االستخدام السليم للعلف والمعدات ويتم التأكيد على أهمية تدوين وحفظ السجالت واستخدام التدريب 

الحاسب اآللي في كل عمليات االستزراع المائي. كما يكتسب الطالب رؤية عملية في تصميم وإدارة 

 عمليات االستزراع المائي.

 المتطلب السابق: ال يوجد
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MPA 114 

 )تؤهل الطالب لاللتحاق بالمسار األول(. ةالمائي بيولوجيا تكاثر األحياء

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلي دراسة بيولوجيا التناسل لألنواع المستزرعة ذات القيمة التجارية مع التركيز علي 

السالالت المصرية. ويشتمل المقرر دراسة تشريح وفسيولوجيا الجهاز التناسلي لألنواع المائية وتحكم 

الصماء في عملية التكا ر وعملية تكوين األمشاج وتحديد الجنس والتمييز الجنسي والبلوغ وتكوين الغدد 

المح وحاالت التسمم التناسلي وعالقة الضغوط بالتناسل والتصنيف والتحضير للتفريخ وفقس البيض ونقل 

 اليرقات والتأقلم.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

MPA 115 

 حيوية )تؤهل الطالب لاللتحاق بالمسار الثاني(.أسس الوراثه والتقنيه ال

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلي تقديم المباديء األساسية لعلم الورا ة التقليدي والجزيئي والتكنولوجيا الحيوية. ويشمل 

المقرر وصف مفصل لتركيب ووظيفة األحماض النووية وتضاعفها وتنظيمها والعالقة بين الوصف 

اهري والتركيب الجينات والتحليلي الجزيئي للطفرات وورا ة وتشخي  األمراض الجينية الجيني والظ

)الورا ية(. كما يشتمل المقرر المبادئ والتعريفات األساسية والتطبيقات المختلفة في التكنولوجيا الحيوية 

ات المائية، والهندسة الورا ية وطرق دمج الحمض النووي وتطبيقاتها في تشخي  وعالج أمراض الكائن

 إلى جانب دراسة التقنية الحيوية للكائنات الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية البيئية.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 مقررات أختيارية

 المسار األول: ماجستير مهني تإنتاج المفرخات المائيةت 

  MPA in Aquatic Hatchery Production 
 

AQH 211 

 المائيهالغذاء والتغذيه لالحياء 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلي تقديم معلومات تفصيلية عن الغذاء وأنواع تغذية الكائنات المائية. ويشتمل المقرر دراسة 

أساسيات تغذية الكائنات الحية المستزرعة وأنواع الغذاء وأنماطه ومكوناته وطرق تحضيره والتوازن 

المكونات الغذائية وفائدة كل منها بالنسبة لنمو وحيوية  الغذائي وتوقيتات التغذية والقدرة على هضم

الكائنات الحية المائية ومعدالت التحول. كما يشمل المقرر إنتاج وإدارة استخدام الغذاء الطبيعي واألعالف 

في المفرخات والمزارع المائية المختلفة، كما يتضمن التدريب علي أنواع وطرق تغذية أنواع مختلفة من 

 والقشريات المستزرعة.األسماك 

 MPA 111 & MPA 113المتطلب السابق: 
 

AQH 212 

 تغذية وصحة األسماك

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلي عرض استراتيجيات وأساسيات تغذية األسماك وعالقتها بصحة األسماك خالل مراحل 

األسماك والمعدالت المناسبة األستزراع. ويشمل المقرر أنواع ومكونات الغذاء وطرق تصنيع أغذية 

 للتغذية والطرق الفعالة في تقديم الغذاء ونوعية المياه والغذاء وعالقتها بحالة األسماك.

 MPA 111 & MPA 113المتطلب السابق: 
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AQH 213 

 طرق تقييم المخزوة السمكي

 1+2عدد الساعات : 

ية االستفادة منها. ويشتمل المقرر لمقرر إلى تقديم مسح عن طرق تقييم المخزون السمكي وكيف يهدف ا

استخدام طرق إحصائية وتقنيات تحليلية وبرامج للحاسب اآللي لمجموعة متنوعة من قواعد البيانات التي 

تقيم المخزون السمكي. كما يشتمل المقرر أهمية ودور إستخدام المعلومات عن حالة المخزون السمكي من 

واآل ار  ة المناسبة، إلى جانب دراسة طرق تحليل نتائج التقييمأجل تحديد اإلجراءات العملية واإلداري

 المترتبة على تلك النتائج، وتحليل للبيانات الجغرافية وغيرها من البيانات ذات العالقة بالمخزون السمكي.

 MPA 112 & MPA 113المتطلب السابق: 
 

AQH 214 

 أمراض األسماك وعالجها

 1+2عدد الساعات : 

إلى تقديم سبل الرعاية الصحية لألسماك والتعرف على األمراض التي تصيبها وطرق يهدف المقرر 

التشخي  والعالج. ويشمل المقرر دراسة أهم األمراض البكتيرية و الفيروسية والطفيلية والفطرية التي 

إلى جانب صفات ووبائية مسببات األمراض وطرق الوقاية ومكافحتها.   تصيب األسماك المستزرعة

مل المقرر دراسة األعراض اإلكلينيكية والبا ولوجية لألمراض وطرق التشخي  والعالج  والتحصين يشت

 والسيطرة على األمراض المعدية.

 MPA 111المتطلب السابق: 
 

AQH 215 

 علم انسجه األسماك وأمراض األنسجه

 1+2عدد الساعات : 

شخي  أمراض األسماك في التعامل مع يهدف المقرر إلى مساعدة أخصائيي الصحة السمكية و خبراء ت

أمراض األسماك التي تتواجد في المزارع السمكية. ويشمل المقرر دراسة أنواع األنسجة بصفة عامة 

والتركيب النسيجي لمختلف أعضاء األسماك إلى جانب دراسة التغيرات المرضية في األنسجة وخاصة 

  تلك التي تصاحب مختلف األمراض التي تصيب األسماك.

 MPA 111المتطلب السابق: 
 

AQH 216 

 علم تفريخ األسماك

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى التعرف على الجوانب العامة لعمليات تفريخ األسماك وأنواع المفرخات والطرق 

المستخدمة في التفريخ. ويشتمل المقرر دراسة فسيولوجية الجهاز التناسلي مراحل التطور اليرقي 

جنسي لبعض األسماك الزعنفية و طرق التفريخ الصناعي باستخدام الهرمونات وحصر والسلوك ال

وتخزين وتربية وتغذية ورعاية ونقل وتحضين اليرقات. كما يشمل دراسة المقاييس المثالية لجودة المياه 

 في المفرخات وعالقتها بصحة اليرقات والزريعة. 

 MPA 114المتطلب السابق: 
 

AQH 217 

 الالفقاريات البحريةتفريخ 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى دراسة مفرخات الالفقاريات المائية المستزرعة وكيفية إنشائها وإدارتها. ويشتمل 

المقرر دراسة تشريح و فسيولوجية الجهاز التناسلي ودورة الحياة ومراحل التطور اليرقي والنمو 

ئنات الحية البحرية المرجانية والقشريات والرخويات وشوكيات والسلوك الجنسي األنواع المختلفة من الكا
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الجلد. كما يشمل المقرر إستخدام الهرمونات في تفريخ الالفقاريات البحرية واالحتياطات الواجب اتباعها 

 لالستخدام األمثل لها وطرق العناية والتربية والتغذية والوقاية والحصاد والنقل للزريعة الناتجة.

 MPA 114المتطلب السابق: 

 

AQH 218 

  أستزراع األسماك

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى دراسة تقنيات استزراع األسماك المختلفة. ويشمل المقرر دراسة أنواع المزارع 

السمكية ومكوناتها من إنشاءات ومعدات وعناصر التشغيل من زريعة ومياه وأراضي وعلف وأساليب 

رة المزارع والتعرف على التطبيق العملى لمراحل نمو وتحضين اليرقات وطرق تربية االستزراع وإدا

وتغذية الزريعة وتقنيات إنتاج أسماك المياه العذبة والمالحة. كما يشمل المقرر دراسة مشاكل االستزراع 

 وطرق الحصاد والنقل والتسويق.

 MPA 112 & MPA 113 & MPA 114المتطلب السابق: 

 

AQH 219 

 تزراع الطحالبأس

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى دراسة أنواع الطحالب االقتصادية وطرق أستزراعها واالستفادة منها. ويشتمل المقرر 

دراسة تصنيف وبيولوجية الطحالب ودورة حياتها، والمبادئ األساسية والطرق واالستراتيجيات 

لمستخدمة في تنمية الهائمات واألعشاب البحرية واألوساط المستخدمة في زراعة الطحالب واألساليب ا

 والعوامل المؤ رة على النمو واألهمية البيئية واالقتصادية لمختلف أنواعها.

 MPA 112 & MPA 113 & MPA 114المتطلب السابق: 

 

AQH 211 

 أستزراع القشريات

 1+2عدد الساعات : 

قها عادة فى االنتاج التجارى للقشريات يهدف المقرر إلى دراسة تقنيات االستزراع التى يتم تطبي

والرخويات. ويشمل المقرر دراسة الجوانب العامة في استزراع القشريات ونظم االستزراع وعناصر 

الستزراع من الزريعة والعلف والماء والموارد األرضية وأنواع األحواض والتسميد والتعرف على 

التربية واساليب التغذية والنضج والتكا ر وتقنيات  التطبيق العملى لمراحل تكوين ونمو اليرقات وطرق

إنتاج جمبرى المياه العذبة والمالحة. كما يشمل المقرر دراسة استزراع الرخويات واالنتاج العالمى منها 

وطرق استزراع القواقع وذوات المصراعين والجوانب العامة لالنتاج إلى جانب دراسة التشريح ودورة 

لغذائية للمراحل المختلفة والتأقلم البيئى ونظم التفريخ والرعاية والتربية والحصاد الحياة واالحتياجات ا

 والنقل.

 MPA 112 & MPA 113 & MPA 114المتطلب السابق: 
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 مقررات أختيارية

 المسار الثاني: ماجستير مهني تالتقنية الحيوية المائيةت

  MPA in Aquatic Biotechnology 
 

AQB 211 

 المعمليه األساسيه للتقنيه الحيويهالمهارات 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاهيم األساسية والتقنيات الضرورية للعمل بشكل فعال في معامل 

التكنولوجيا الحيوية. يشتمل المقرر األمان المعملي واإلرشادات الواجب مراعاتها وتطبيقات النظائر 

وتحليل البيانات والمعلومات التطبيقية في التكنولوجيا الحيوية. كما يشمل المقرر طرق المشعة و تسجيل 

استخدام أنواع من األجهزة واألدوات المعملية مثل جهاز قياا األا الهيدروجيني، الطرد المركزي 

وأجهزة فصل المكونات والتعقيم وقياا الطيف الضوئي والتسلسل الجيني وغيرها من األجهزة 

 تخدمة في المجاالت التطبيقية للتقنية الحيوية.المس

 MPA 115المتطلب السابق: 

 

AQB 212 

 التقنيه الحيويه لالستزراع المائي

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى التعرف على كيفية استخدام تطبيقات علم الورا ة والتكنولوجيا الحيوية لتحسين 

ر دراسة تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في طرق تربية وحصر المفرخات والمزارع المائية. يشتمل المقر

وتخزين وتحضين ونقل اليرقات وزريعة الكائنات المائية، إلى جانب استخدام تطبيقات التقنية الحيوية في 

 التحكم في جودة المياه والغذاء  ومعدالت النمو وصحة الكائنات المستزرعة ومنع االصابة باألمراض.

 MPA 112\113 & MPA 115: المتطلب السابق

 

AQB 213 

 ميكروبيولوجيا مائيه

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالمبادئ األساسية لعلم األحياء الدقيقة في المياه العذبة والمالحة. ويشمل 

كتيريا المقرر دراسة تنوع وورا ة وفسيولوجية وبيئة األحياء المائية الدقيقة مع التركيز على الب

والفيروسات. كما يشتمل المقرر مبادئ وأسس بناء الخلية الميكروبية والعالقة بين األحياء الدقيقة في بيئة 

المياه العذبة أوالمالحة وتأ ير البيئة والكائنات اآلخرى التي تقطنها كاألسماك على الكائنات الحية الدقيقة. 

 لعزل الكائنات الدقيقة والتعرف عليها.كما يدرا الطالب التقنيات التقليدية والجزيئية 

 MPA 111& MPA 115المتطلب السابق: 

 

AQB 214 

 التقنيه الحيويه للطحالب

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تقديم معلومات عن االستزراع و تطبيقات التكنولوجيا الحيوية على الطحالب ويشمل 

المواد الكيميائية الدقيقة والوقود. ويشتمل المقرر دراسة ذلك العلف والمواد المضافة لألغذية واألدوية و

التقنيات األساسية الستزراع الطحالب مثل طرق االستزراع والعزل والرعاية والحفظ وقياا العوامل 

المؤ رة على النمو والتغذية الطحلبية ووسائل الزراعة و نظم إنتاج الطحالب واستخداماتها المختلفة 

 .النواعها والجدوى االقتصادية

 MPA 111& MPA 115المتطلب السابق:  
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AQB 215 

 التقنيه الحيويه للنباتات المائيه

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تقديم مبادئ وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية المرتبطة بالنباتات المائية. ويشتمل دراسة 

وتكنولوجيا الحمض النووي المعاد اتحاده واستنساخ تربية النبات والطفرات والمصادر الجينية للنباتات 

الجينات وقطع ووصل جزيئات الحمض النووي والناقالت والتعرف على تسلسل األحماض النووية 

وتحليل الحمض النووي وتفاعل البلمرة المتسلسل وفصل الجينات والنباتات المعدلة ورا يا وتطبيقات 

 استخدامتها.

 MPA 111& MPA 115المتطلب السابق:  

 

AQB 216 

 التقنيه الحيويه للحيوانات المائيه

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تقديم تطبيقات التكنولوجيا الحيوية المرتبطة بالحيوانات المائية خاصة األنواع التي يتم 

متسلسل استزراعها. ويشتمل المقرر دراسة التركيب الجيني واستنساخ الحمض النووي وتفاعل البلمرة ال

وتسلسل الحمض النووى والتعبير والتنظيم الجيني وتنمية خاليا الكائنات الحية الدقيقة واستخدامها 

كناقالت والجينات الهامة لبيولوجيا الحيوانات المائية، والحيوانات المعدلة ورا يا في المزارع المائية 

وحفظ ونقل جينات األنواع المستزرعة، واستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في تطوير نوعية الغذاء 

وانتاج األمصال والتحصينات والمضادات الحيوية ومحفزات النمو والتبويض والتشخي  الجزيئي 

 لألمراض التي تصيب الكائنات المستزرعة.

 MPA 111& MPA 115المتطلب السابق:  

 
AQB 217 

 التقنيه الحيويه وتطور األنواع ف  األستزراع السمك 

 1+2ساعات : عدد ال

يهدف المقرر إلى إظهار أهمية استخدام التكنولوجيا الحيوية لتطوير السالالت في مجال االستزراع 

المائي. ويشتمل المقرر دراسة تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في تطوير حل المشكالت التي تحدث في 

على البيئة  وتحسين حالة المخزون أنظمة التفريخ واإلنتاج لتصبح أكثر جدوى اقتصاديا، و تخفيف األ ر 

السمكي وزيادة إنتاجية األسماك واستخدام األسماك المعدلة ورا يا في االستزراع المائي وإنتاج علف 

األسماك وتحسين عمليات التطور المبكر والتكا ر والتهجين وتطوير تقنيات التربية والتغذية والوقاية 

 والعالج من األمراض.

 MPA 112\113 & MPA 115المتطلب السابق: 
 

AQB 218 

 التقنيه الحيويه ف  بيولوجيا التكاثر

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى عرض استخدام تفنيات التكنولوجيا الحيوية في تحسين التكا ر في الكائنات المائية 

المائية بمختلف أنواعها. ويشتمل المقرر دراسة عزل األحماض النووية من مناسل مختلف الكائنات 

والتعرف عليها، ودراسة االستنساخ والتعبير الجيني وتطبيقاته المحتملة باإلضافة إلى بعض تقنيات 

 التكا ر زيادة الخصوبة وتقييم كمية المح وكوناته والتلقيح ونقل األجنة واستنساخها وغيرها من التطبيقات.

 MPA 115  &MPA 111المتطلب السابق:  
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AQB 219 

 الطبيعية المائيةالمنتجات 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بأهمية إستخدام المصادر الطبيعية المائية لسد احتياجات المجتمع 

المتزايدة من الطعام واألدوية وبعض المواد ذات األهمية االقتصادية من خالل تطبيق التقنيات المتقدمة. 

نشطة بيولوجيا نواتج األيض من الالفقاريات البحرية والطحالب يشتمل المقرر دراسة وصف المركبات ال

والفطريات و لبكتيريا وتقنيات فصلها وتنقيتها والتعرف على خواصها الطبيعية وتركيبها الكيميائي 

 وتأ يراتها وتقييم أهميتها ومشاكل تخليقها وامكانية استخدامها في تطوير المفرخات والمزارع المائية.

 MPA 115  &MPA 111ابق: المتطلب الس

 

AQB 211 

 تكنولوجيا حماية البيئه المائيه

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى دراسة التقنيات األساسية لحماية البيئة المائية وتأمين مصادر نظيفة لالستزراع المائي. 

الرواسب الملو ة ويشتمل المقرر دراسة تأ ير التسرب النفطي ومياه الصرف الزراعي والصناعي و 

والمعادن الثقيلة وغيرها من الملو ات على الكائنات الحية وطرق التحكم والسيطرة عليها وإزالة أ ارها. 

كما يشمل المقرر تأ ير التغيرات المناخية على البيئة المائية والكائنات التمتواجدة بها وطرق التحكم 

 قنيات التكنولوجية الحديثة.والسيطرة لتخفيف من تأ يراتها الضارة باستخدم الت

 MPA 115  &MPA 111المتطلب السابق: 
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 الماجستيرثالثا: برامج 

MSc Programme 
 

 ماجستير في انتاج المفرخات المائية( 1
 

 قسم إنتاج المفرخات المائية

 Department of Aquatic Hatchery Production 

 

 مقررات إجبارية  

 

MHP 111 

 مائية بيولوجيا

 1+2الساعات : عدد 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بأساسيات بيولوجية الكائنات الحية المائية. ويشتمل المقرر التنوع 

البيولوجي، والمورفولوجي وتكيفات الشكل الخارجي مع البيئة المائية ، والتشريح، وظائف األعضاء، 

لعصبي في األسماك والالفقاريات والنباتات والتغذية، والنمو، والسلوك، والتكا ر وتاريخ الحياة والجهاز ا

المائية، مع االستعانة بدراسة أمثلة متنوعة من أنواع األحياء المائية المصرية، وتقديم لمحة عن 

 الخصائ  الطبيعية والكيميائية للمياه والنسب المثلى لجودتها.

 المتطلب السابق: ال يوجد
 

MHP 112 

 تكنولوجيا االستزراع المائي

 1+2ساعات : عدد ال
أسس ومقومات االستزراع المائي  بمفاهيم االستزراع المائى. ويشمل المقرر يهدف المقرر الى التعرف 

ونظم زراعة  األعالف .... إلخ( ومواصفات أسماك االستزراع المائي  –الزريعة  –المياه  –)األرض  

السمكية والطرق المختلفة الستزراع مغلقة( وإنشاء المزارع  –)مفتوحة  األسماك وأنواع  المزارع 

والتفريخ  فى األحواض واألقفاص والتانكات وحقول األرز والعناية باألسماك أ ناء النقل  األسماك خاصة 

 .والبرنامج اليومي لرعاية األسماك في المزرعة السمكية

 المتطلب السابق: ال يوجد
 

MHP 113 

 مغذيات االحياء المائية
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى التعريف بأسس تغذية االسماك واألحياء البحرية األخرى. ويشمل المقرر الغذاء 

واالحتياجات الغذائية وطبيعة العناصر الغذائية المطلوبة والمستخدمة لتغذية األحياء في المياه  الطبيعى

ضمى وعالقة الغذاء بعمليات العذبة والمالحة، وأنواع العليقة ومكوناتها وتركيب وفسيولوجية الجهاز اله

النمو والتكا ر واألسس العلمية لتركيبات النظام الغذائي وتقنيات التصنيع لألنواع الرئيسية المستخدمة في 

 تغذية الكائنات المستخدمة في مجال االستزراع المائي.

 المتطلب السابق: ال يوجد
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MHP 114 
 اسس إنتاج المفرخات

 1+2عدد الساعات : 
يهدف المقرر إلى تقديم أسس وتقنيات عملية التفريخ في األسماك الزعنفية والقشريات. ويشمل المقرر 

تكوين الجهاز التناسلى للذكر اعداد المفرخ قبل التفريخ واختيار وتسكين وادارة قطيع االمهات ودراسة 

نظم الرعاية  الجنس و وتحديد موسم التكا ر وتحديد الجنس والتفريخ الطبيعى وانتاج وحيد ولالنثى

وسلوك التبويض ومراحل تطور اليرقات والسلوك الجنسي من مختلف أنواع األسماك والقشريات وطرق 

التربية المستحثة بالهرمونات وكذلك عد وتخزين وتربية اليرقات. وايضا يشمل المقرر على اإلدارة 

 والتغذية بالتفريخ.  الروتينية لخصائ  المياه، وعالقة نوعية وجودة المياه والغذاء

 المتطلب السابق: ال يوجد
 

 

 

 مقررات إختيارية 
 

MHP 211 

 هائمات وأعشاب مائية

 1+2عدد الساعات : 
مع التركيز على المهارات العشاب والنباتات المائية يهدف المقرر إلى استكشاف التنوع البيئى للهائمات وا

نباتات البحر واالنتاجية االولية فى تعريف العملية الالزمة للتعرف على تلك الكائنات. ويشتمل المقرر 

البحار والسالسل الغذاء الموجودة في مياه البحار والفيتوبالنكتون والزوبالنكتون والكلوروفيل وتقسيم 

اب والنباتات المائية والشكل الظاهري وتكييف تلك األنواع االنواع وطرق تقدير الهائمات وانواع االعش

 .من أجل البقاء واهميتها وتأ ير اإلنسان على هذه النباتات والدور البيئي الذي تلعبه في النظم البيئية المائية

 MHP 111 & MHP 113 المتطلب السابق: 
 

MHP 212 

 نظم استزراع األسماك
 1+2عدد الساعات : 

. ويشمل المقرر دراسة تقنية التعرف على نظم استزراع األسماك وكيفية رعايتهايهدف المقرر إلى 

اسس إنتاج األسماك وانشاء إنتاج تصميم بركة وإنتاج تربية األحياء المائية ويشتمل المقرر  -االنتقاء

حددات اختيار نظام عالى التكثيف( وم -مكثف  -شبه مكثف  -المزارع ونظم اإلنتاج المختلفة )مفتو  

 اإلنتاج ونظم اإلنتاج المغلقة والبرنامج اليومي ومستلزمات اإلنتاج في نظم االستزراع المختلفة

إدارة مرافق تربية األحياء المائية وتقييمها والعوامل التي تؤ ر على واالستزراع السمكي اآلمن حيويا  و

 .نظم االستزراع

 MHP 112المتطلب السابق: 
 

MHP 213 
 فسيولوجيا االحياء المائية

 1+2عدد الساعات : 
. والعوامل المؤ رة عليها يهدف المقرر إلى التعرف على التركيب التشريحي والوظيفي لالحياء المائية

ويشمل المقرر دراسة التركيب التشريحي والوظيفي لجسم األسماك والقشريات والتوازن االسموزى 

الغذائي ووظائف  ز التنفسي والهضم والطاقة الحيوية والتمثيل والجهاز الدوري وتركيب الدم والجها

العضالت واإلخراج والجهاز البولي التناسلي وأعضاء الحس والجهاز العصبي المركزي وفسيولوجيا 

 والتكيف مع البيئة.  الغدد الصماء وعالقتها باألنشطة الحيوية والعوامل التي تؤ ر عليها

 MHP 111المتطلب السابق: 

 



 السمكي وتكنولوجيا األسماك بجامعة قناة السويسإلستزراع ا الئحة معهد 
 

 44 

MHP 214 
 جودة المياه

 1+2عدد الساعات : 
يهدف المقرر إلى كيفية تحليل وضبط جودة المياه بالمفرخات والمزارع السمكيه. ويشتمل المقرر تحديد 

ودراسة الخصائ  الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه وعالقتها بالكائنات الموجودة بها وطرق 

  ير التغيرات في خصائ  المياه  على الكائنات الحية المتواجدة بها. التكيف المختلفة لتلك الكائنات وتأ

 MHP 111المتطلب السابق: 

 

MHP 215 
 انتاج الغذاء الطبيع  واالعالف

 1+2عدد الساعات : 
يهدف المقرر إلى التعرف على الغذاء الطبيعى واألعالف المستخدمة في تغذية المراحل المختلفة من 

اعداد معمل الغذاء الطبيعى وأانواع الكائنات المستزرعة وكيفية انتاجها. ويشمل المقرر دراسة كيفية 

ستزراع الروتيفر الغذاء الطبيعى وطرق الحصول على الفيتوبالنكتون واستزراعه والزوبالنكتون وا

واالرتيميا، إلى جانب دراسة أنواع األعالف و مكوناتها وعالقتها بحجم وعمر األسماك والقشريات 

 المستزرعة.

 MHP 113المتطلب السابق: 

 

MHP 216 
 انتاج ورعاية اليرقات

 1+2عدد الساعات : 
التبويض ويشمل المقرر يهدف المقرر إلى دراسة أسس وطرق انتاج اليرقات ورعايتها لعمر التسويق. 

وتجهيز احواض الفقس والعوامل البيئية  واالخصاب والتحضين وحفظ األمشاج والفقسوجمع البيض 

وأنماط التنمية، والتغذية، والنقل وعالقتها بالفقس والتشوهات اليرقية والنفوق ونسبة االعاشة فى اليرقات، 

 لوجية والمياه المستخدمة في المفرخات. والعالقة مع العوامل البيئية المحيطة والنظم اإليكو

 MHP 114المتطلب السابق: 
 

MHP 217 

 تفريخ الالفقاريات

 1+2عدد الساعات : 
الالفقاريات وكيفية تكوين قطيع االمهات وتحديد طرق التفريخ المناسبة. اعداد مفرخ يهدف المقرر 

التفريخ واختيار وفح  االمهات وتسكين اعداد المفرخ قبل ويشمل المقرر التعرف على الالفقاريات و

وتحديد موسم التكا ر  وسلوك التبويض تكوين الجهاز التناسلى للذكر ولالنثىوادارة قطيع االمهات و

نظم الرعاية والحضانة، والتسمين، واإلدارة الصحية، والحصاد وتحديد الجنس والتفريخ الطبيعى و

 .والتسويق

 MHP114المتطلب السابق: 
 

MHP 218 
 تفريخ االسماك

 1+2عدد الساعات : 

األسماك وكيفية تكوين قطيع االمهات وتحديد طرق التفريخ المناسبة. ويشمل اعداد مفرخ يهدف المقرر 

اعداد المفرخ قبل التفريخ واختيار الطرق المناسبة لكل نوع من األسماك وفح  االمهات وتسكين المقرر 

وتحديد موسم التكا ر  وسلوك التبويض ناسلى للذكر ولالنثىتكوين الجهاز التوادارة قطيع االمهات و
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نظم الرعاية والحضانة، والتسمين، واإلدارة الصحية، وتحديد الجنس والتفريخ الطبيعى والصناعي و

 .والحصاد والتسويق

 MHP 114المتطلب السابق: 
 

 MHP 219 
  تغذية األسماك

 1+2عدد الساعات : 
ويشتمل تقديم االحتياجات الغذائية الالزمة لها. اساسيات تغذية االسماك والتعرف على  يهدف المقرر إلى

ونمو األسماك،  العادات الغذائية فى االسماك والجهاز الهضمى والهضم والتمثيل الغذائى المقرر دراسة

 .ونق  التغذية، وتصنيع وانتاج األعالف واستخدام أساليب حديثة في مجال التغذية

 MHP113المتطلب السابق: 

 

MHP 211 
 كيمياء وبيئة بحرية
 1+2عدد الساعات : 

مياه البحر  دراسة خصائ  البحرية. ويشمل المقرر أساسيات كيمياء البيئة   يهدف المقرر الى دراسة

البحر واألمال  الموجودة بمياه البحر  وتركيب المياه وتأ ير درجات الحرارة والضغط على تكوين مياه 

وسلسلة اليود والكلوروفيل ومعالجة مياه الصرف والملو ات  جودة في مياه البحار وسالسل الغذاء المو

 والسموم العضوية والبيئية والتحوالت الكيميائية الموجودة بالبيئة.

 MHP 111المتطلب السابق: 
 

MHP211 
 موضوعات خاصة
 1+2عدد الساعات : 

تخصصة تفيد الطالب في مجال يهدف المقرر الى دراسة موضوعات غير تقليدية أو موضوعات م

التخص . ويشمل المقرر دراسة مفاهيم وأسس علمية وتجارب ومهارات معملية وتطبيقات في تخص  

  الطالب. 

 MHP 111 or MHP 112 or MHP 113 or MHP 114المتطلب السابق: 
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 ماجستير في مكافحة امراض االستزراع المائي( 2
 

 المائيقسم مكافحة امراض االستزراع 

Department of Aquaculture Diseases Control 
 

 مقررات إجبارية

 

MDC 111  
 األمراض البكتيرية في األحياء المائية

 1+2عدد الساعات : 
شر  مقدمة عن األمراض البكتيرية والفيروسية التى تصيب األحياء المائية وخصوصا   يهدف المقرر إلى

العالمات المرضية المصاحبة لكل مرض وكيفية التشخي  والوقاية األسماك المستزرعة مع توضيح 

 .والعالج

 المتطلب السابق: ال يوجد
 

MDC 112  

 األمراض الطفيلية في األحياء المائية
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تقديم فهم لألمراض الطفيلية التي تصيب األسماك واألحياء المائية، وتعزيز التشخي  

تقديم مقدمة لعلم الطفيليات واألسماك، مع التركيز على ، إلى جانب  وتدابير الرقابة المناسبةالصحيح 

وصف التشخي   مع مشاكل الطفيليات في األسماك المستزرعة، ودراسة دورات الحياة وعلم األمراض

 والوقاية والعالج.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

MDC 113  

 المائيةاألمراض الفطرية في األحياء 
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى شر  مقدمة عن األمراض الفطرية ووصف األمراض الهامة التي تسببها الفطريات 

وصف مختلف التفاعالت البيئية بين الكائنات الحية  لألسماك والقشريات والرخويات. ويشمل المقرر

مع توضيح العالمات المرضية المصاحبة  الدقيقة وعائلهم )األسماك والرخويات والقشريات والعوالق(،

 .لكل مرض وكيفية التشخي  والوقاية والعالج

 المتطلب السابق: ال يوجد
 

MDC 114  

 أساسيات الرعاية والتغذية في االستزراع المائي
 1+2عدد الساعات : 

ويشمل  المستزرعة.أساسيات التفريخ والرعاية والتربية والتغذية لألحياء المائية  تقديميهدف المقرر إلى  

المقرر دراسة ومقارنة نظم التفريخ واالستزراع، وبيولوجية األنواع المستزرعة، وطرق الرعاية ونوعية 

ونوعية ومقاييس المياه المستخدمة وتأ ير العوامل البيئية المختلفة على الغذاء ومكوناته وتوقيت التغذية 

 الكائنات المستزرعة.

 المتطلب السابق: ال يوجد
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 مقررات إختيارية

 

MDC 211  

 تشخيص وعالج أمراض األسماك
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تزويد المشاركين بمقدمة عامة عن نظريات وممارسات إدارة صحة األسماك، بما في 

ويشتمل المقررتدريب  .ذلك دراسات عن األسماك السليمه ومجموعة واسعة من الحاالت المرضية

إجراءات المراقبة الصحية األساسية في مزارع األسماك, وتوفير المعرفة عن تقنيات أخذ المشاركين على 

العينات المناسبة  للتشخي  وتوفير المعارف األساسية ألساليب الوقاية والعالج لمجموعة من الحاالت 

 المرضية الشائعة فى المزارع السمكية.

 MDC 111& MDC 112 & MDC 113المتطلب السابق: 
 

MDC 212  

 أمراض األسماك وصحة اإلنساة

 1+2عدد الساعات : 
يهدف المقرر إلى تزويد الدارسين بمجموعة من المعارف عن األمراض المشتركة التى تصيب األنسان 

نتيجة لتناول األسماك والقشريات والمحاريات البحرية. كما يتضمن كيفية الوقاية من األصابة بهذه 

 عاملين بمجال صيد وأستزراع األسماك.األمراض بين المستهلكين وال

 MDC 111& MDC 112 & MDC 113المتطلب السابق: 
 

MDC 213 

 أمراض االستزراع السمك  شبه المكثف

 1+2عدد الساعات : 
المكثف. ويشتمل  نظام األستزراع شبه األسماك في األمراض التي تصيب يهدف المقرر إلى التعرف على

المعدية )الفيروسية والبكتيرية والطفيلية والفطرية( والغير معدية بما في ذلك المقرر دراسة األمراض 

 المسبب المرضى وكيفية األنتشار والعوامل البيئية الضاغطة والتشخي  والوقاية والعالج.

 MDC 111& MDC 112 & MDC 113 & MDC 114المتطلب السابق: 
 

MDC 214  

 أمراض النقص الغذائ  ف  األسماك
 1+2ساعات : عدد ال

يهدف المقرر إلى دراسة األمراض الناجمة عن سوء التغذية أو عن نق  أحد العناصر الغذائية فى عالئق 

األسماك أو نتيجة لسوء حفظ العالئق مما يؤدى الى فساد العالئق مع توضيح العالمات المرضية والصفة 

 التشريحية وكيفية الوقاية من هذه األمراض.

 MDC 114المتطلب السابق: 
 

MDC 215  

 أمراض األسماك الفيروسية
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى دراسة األمراض الفيروسية التى تصيب األسماك وخصوصا  األسماك المستزرعة 

ويشمل المقرر دراسة المسبب المرضى وكيفية األنتشار والعوامل البيئية الضاغطة والعالمات المرضية 

 لك التشخي  والوقاية والعالج.والصفة التشريحية وكذ

  MDC 111المتطلب السابق: 
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MDC 216 
 الوقاية من األمراض في المزارع المائية

 1+2عدد الساعات : 
دراسة األمراض التى تنتشر فى المزارع المائية بصفة عامة مع التركيز على  يهدف المقرر إلى

كيفية الوقاية من هذه األمراض وذلك باستخدام الطرق المختلفة مثل التطهير والتعقيم وأستخدام 

 محفزات المناعة والتحصينات والبروبيوتك وطرق أخرى.

 MDC 111& MDC 112 & MDC 113 & MDC 114المتطلب السابق: 
 

MDC 217 

 مشكالت األستزراع المائي

 1+2عدد الساعات : 
يهدف المقرر إلى التعرض ألهم المشكالت الشائعة التي تواجه نظم االستزراع المائي بهدف وضع الحلول 

نتاج األحياء المائية. ويشمل المقرر كيفية تحديد الموقع السليم والنظام المناسب للتفريخ أو زيادة إمن أجل 

راع وشر  لخصائ  المياه المناسبة واستراتيجيات إدارة نوعية المياه المطلوبة واساليب التربية االستز

 المثالية لألحياء المائية، وتحديد ووصف المواسم اإلنجابية لألنواع الهامة وطرق التغذية ودرجة الحرارة

على المشاكل التي تواجه إدارة والعوامل األخرى واستراتيجيات اإلنتاج وأنواع العلف والغذاء مع التركيز 

استراتيجيات التصنيع والتسويق والمشكالت  . كما يشمل المقرر وتنفيذ كل ما سبق وكيفية التغلب عليها

 .المتعلقة بكل منها والحلول المقترحة لها

 MDC 114المتطلب السابق: 
 

MDC 218  

 التلوث المائ  واألسماك
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى التعريف بالتلوث المائى مع دراسة أسبابه وأ ر ذلك على صحة األسماك البرية 

والمستزرعة. ويشمل المقرر دراسة الملو ات الكيميائية وأ رها على صحة األسماك وكذلك تأ يرها على 

 التكا ر فى األسماك. 

 MDC 114المتطلب السابق: 
 

MDC 219  

 كائنات مائية دقيقة 
 1+2د الساعات : عد

المبادئ األساسية لعلم األحياء المجهرية ويوفر مدخال إلى فهم أوجه الشبه  دراسة يهدف المقرر إلى

واالختالف بين الكائنات الحية الدقيقة. ويشمل المقرر دراسة تنوع الكائنات الحية الدقيقة والمستعمرات 

التعرف على بيئاتها الطبيعية وطرق العزل والتعرف على كيفية حل المشاكل األساسية التي تسببها و

ودراسة كيف تسبب  والتنمية، كما يشمل المقرر معرفة أساسيات التعبير والتنظيم الجيني الميكروب

 الكائنات الحية الدقيقة األمراض للكائنات المائية.

 MDC 114المتطلب السابق: 
 

MDC 211  

 فسيولوجيا األسماك
 1+2عدد الساعات : 

ويشمل المقرر دراسة األعصاب والحواا . وصف اآلليات الفسيولوجية في األسماك المقرر إلىيهدف 

 .والجهاز التناسلي التنظيم األسموزيوالغدد الصماء والدورة الدموية والتنفس والجهاز الهضمي والكلى و
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مع التركيز بصفة كما يشمل المقرر دراسة العوامل البيئية مثل درجة الحرارة واإلضاءة ونوعية المياه 

 خاصة على أنواع المياه الدافئة المستزرعة. مع شر  أسباب اإلجهاد في األسماك.
 MDC 111& MDC 112 & MDC 113المتطلب السابق: 

 

MDC 211 
 موضوعات خاصة
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى دراسة موضوعات غير تقليدية أو موضوعات متخصصة تفيد الطالب في مجال 

التخص . ويشمل المقرر دراسة مفاهيم وأسس علمية وتجارب ومهارات معملية وتطبيقات في تخص  

  الطالب. 

 MDC 111 or MDC 112 or MDC 113 or MDC 114المتطلب السابق: 
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  الحيوية في االستزراع المائي ماجستير في التقنية( 3
 

 قسم التقنية الحيوية في االستزراع المائي
  Department of Aquaculture Biotechnology 

 
 مقررات إجبارية

 

MBT 111 
 البحرية االستزراع المائي والتكنولوجيا الحيوية

 1+2عدد الساعات : 
وعالقتها باالستزراع المائي. ويشمل المقرر يهدف المقرر الى وضع نظره شامله على التقنيه الحيويه 

دراسة أساسيات التكنولوجيا الحيوية البحرية وأسس البيولوجيا الجزيئيه والورا ه والتقنيه الحيويه فى 

المزارع المائيه والكشف على صفات الكائنات الحية الدقيقه البحرية واستخداماتها وتعريف واختبار 

 المنتجات البحريه الطبيعيه.

 لمتطلب السابق: ال يوجدا
 

MBT 112 

 البيولوجيا الجزيئية والمعلوماتية الحيوية
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلي إدخال الطالب الى مصادر البيولوجيا المعلوماتيه و دوات البحث فى علم البيولوجيا 

ال لوسائل علم البيولوجيا الجزيئيه باستخدام الحاسب اآللي. ويشمل المقرر دراسة التطوير والتطبيق الفع

المعلوماتيه في البحث العلمي والتطبيق العملى فى المعامل البحثية واالنتاجية، الى جانب التوسع فى 

 معرفه المشاكل المعلوماتيه فى المجاالت البيولوجى وتطبيقاتها في مجال االستزراع المائي.

 المتطلب السابق: ال يوجد
 

 MBT 113 
 والطاقة الحيويةتغذية االسماك 
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى تقديم نظره شامله على المبادئ األساسيه لتغذيه االسماك . ويشمل المقرر التركيز على 

الجهاز الهضمى والمواد الغذائيه بنوعيها سواء كانت كبيره او دقيقه الحجم ومحفزات الطاقه واأليض 

ائل وغذاء وتغذيه اليرقات. كما سيشمل المقرر تشريح وامراض وتصنيع الغذاء و المواد الخام والبد

الجهاز المعوى وعمليات الهضم وامتصاص الغذاء فى االسماك، إلى جانب التعامل مع البروتينات و 

الكربوهيدرات والدهون واالحماض االمينيه كمغذيات كبيره فى الحجم متضمنا الكيمياء الحيويه والدور 

به تلك المركبات. ويقدم المقرر شر  لعملية انتاج العلف وحساب معادل الوجبات الفسيولوجى الذى تلع

 الغذائية ودراسة اختيار المواد الخام والبدائل واإلضافات الغذائية الالزمة النتاج األعالف. 

 المتطلب السابق: ال يوجد
 

MBT 114 
 فسيولوجيا الميكروبات 

 1+2عدد الساعات : 

أساسيات فسيولوجيا الكائنات الدقيقه. ويشمل المقرر وصف أهمية الكائنات الدقيقه  يهدف المقرر إلي تقديم

و تنوعها فى الطبيعه. ويشمل المقرر وصف بكتيريا اإلشيرشيا كوالى والتركيب الجزيئي والبنائى 

 لخالياها. ووصف االختالفات بين البكتيريا الموجبه والسالبه لصبغه جرام.

 دالمتطلب السابق: ال يوج
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 مقررات إختيارية

 

MBT 211 
 االستزراع البحري 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى عرض انتاج االستزراع البحري متضمنا األحجام واألنواع المنتجة. ويشمل المقرر 

توضيح المقاييس وراء اختيار مواقع نظم اإلنتاج على اليابسة والبحر، ووصف مفرخات األسماك 

والمحاريات مع التركيز على التكنولوجيا والقياسات التشغيلية المستخدمة. كما يشمل  تحليل والقشريات 

األنظمة المغلقة كنظام اإلنتاج البحري البرى بما في ذلك نظم اإلنتاج الجزئي والكلي للمحار والطحالب 

البيئي المحتمل على نظم  واألسماك وأساليب تحديد أبعاد نظم االستزراع وتقييم أ ر القوى الطبيعية واأل ر

 االستزراع.

 MBT 111المتطلب السابق: 
 

MBT 212 

 التكنولوجيا الحيوية للطحالب

 1+2عدد الساعات : 
يهدف المقرر إلى عرض إستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجال تنمية الطحالب واالستفادة من 

م المعادالت الحسابية لتحديد معدالت نموها في منتجاتها. ويشمل المقرر وصف للطحالب الدقيقة واستخدا

المفاعالت الحيوية الضوئية وكميات المنتجات ذات القيمة البيولوجية والطبية المتواجدة بها، وتحليل 

وحساب انتاجية المفاعالت الحيوية الضوئية باستخدام نماذج مبسطة باستخدام نفاذية الضوء، باإلضافة إلى 

ت الحيوية الضوئية واستزراع الطحالب الدقيقة تحت نظام من التحكم الكامل في تصميم وتشغيل المفاعال

 كل الظروف المحيطة بالمفاعالت الحيوية الضوئية داخل المعمل وحث إنتاج المركبات الهامة منها.
 MBT 111 & MBT 113المتطلب السابق: 

 

MBT 213 
 الهندسة الوراثية

 1+2عدد الساعات : 

التعرف على مفاهيم الهندسة الورا ية ومدى إمكانية استخدامها في مجاالت االستزراع يهدف المقرر إلى 

المائي. ويشمل المقرر دراسة تكنولوجيا إعادة إتحاد الحمض النووي الديوكسي ريبوزي وناقالت 

االستنساخ واستنساخ الجينات والتحكم في الطفرات والتعبير الجيني وتجميع لقطع دقيقة من الحمض 

ووي وتداخل جزيئات الحمض النووي الريبوزي الصغيرة وبناء قاعدة بينات وبنك الجينات وتحليل الن

 التسلسل الجيني.
 MBT 112المتطلب السابق: 

 

MBT 214 
  النظم البيئية المائية

 1+2عدد الساعات : 
يهدف المقرر إلى عرض صوره شامله لتركيب ووظيفه النظام البيئى للمياه العذبه والمالحه. ويشمل 

المقرر وصف النظام البيئي في البيئات المائية ومكوناته وعناصره والتحديات التى تواجه البيئه المائية 

مع االستعانة بأمثله محلية  واالستراتيجيات والحلول التي يمكن االستعانه بها للتغلب على تلك التحديات

واالستهانة بالمنظور العالمى للحفاظ على البيئة المائية ومقارنة أوجة االختالف بين المشاكل المحلية 

 والعالمية وطرق الحلول المناسبة لكل منهما. 

 MBT 111 & MBT 113المتطلب السابق: 
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MBT 215 
 األحياء الدقيقة الجزيئية 

 1+2عدد الساعات : 
ف المقرر إلى تقديم صورة متكاملة عن دراسة األحياء الدقيقة على المستوى الجزيئ. ويشمل المقرر يهد

دراسة أسس البيولوجيا الجزيئية وعالقتها بتركيب وبيولوجية الكائنات الحية الدقيقة وتخليق الجزيئات 

عادة إتحاد الحمض النووي كبيرة الحجم )األحماض النووية والبروتين( وتنظيم التعبير الجيني وتقنيات إ

والمصطلحات المستخدمة في البيولوجيا الجزيئية الميكروبية. كما يشمل المقرر دراسة تركيب الخلية 

الميكروبية وانقسام البكتيريا ودورة حياتها وفسيولوجيا النمو في البكتريا وغيرها من الكائنات الحية 

فرات والتعبير الظاهري والجيني لها، ودراسة ورا ة الدقيقة، مع وصف للشكل الظاهري لها، ودراسة الط

 البكتيريا بما في ذلك تقنيات نقل الجينات ودراسة الفيروسات وخاصة تلك التي تلتهم البكتيريا.
 MBT 112 & MBT 114المتطلب السابق: 

 

MBT 216 

 تصميم وتطبيق وإعادة تدوير نظم االستزراع المائي

 1+2عدد الساعات : 
الى إلقاء الضوء على تصميم وتطبيق أساليب إعادة تدوير نظم االستزراع المائى. ويشمل  يهدف المقرر

المقرر دراسة وقياسات جودة المياه في االستزراع المائى وتصميم وقياا جزيئات البروتينات والمواد 

حل المشكالت العضوية المتواجدة في أحواض االستزراع وتداخل مركباتها والدراسات التقنية والتنفيذية ل

العملية الناجمة عن تواجدها في مياه صرف أحواض االستزراع ونظم تدوير مياه االستزراع والطرق 

الفنيه والمعمليه لحل مشاكل عملية االنتاج، وتأ ير صرف األحواض على مكونات البيئة وطرق معالجة 

 الفضالت الصلبة ومعالجة الرواسب المتبقية في نهايات أنابيب الصرف.

 MBT 111 & MBT 113لمتطلب السابق: ا
 

MBT 217 
 األحياء المجهرية البحرية

 1+2عدد الساعات : 
يهدف المقرر الى تعليم الطالب الوظائف األساسية للكائنات الدقيقه فى البيئه البحرية. ويشمل المقرر 

فه إلى عالقتها دراسة التفاعل الديناميكى الذى يحدث بين مجتمعات الميكروبات ومايحيط بها باالضا

بالكائنات العليا ودراسه البيئه البحريه الميكروبيه المعاصره وتشمل االستجابات الحسيه و التكيفيه النواع 

 البكتيريا والدورات البيوجيوكيميائيه و مجتمعات الميكروبات و التفاعل بينها. 

 MBT 111 & MBT 114المتطلب السابق: 

 

MBT 218 
 البحريةبيئة الميكروبات 
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى التعرف على المالمح والمكونات األساسية  للبيئة البحرية الميكروبية. ويشمل المقرر 

دراسة تنوع وانتشار البكتيريا الحقيقيه والبكتيريا البدائيه والفيروسات وتقنيات التعرف عليها، ودور تلك  

ه لها فى العمود المائى باالضافه للعوامل الكائنات الحية الدقيقة فى الشبكه العذائيه واالسهامات الوظيفي

المنظمه للمجتمعات الميكروبيه فى البيئات المائية المفتوحه والعميقة والحاره والمتجمده. كما يشمل المقرر 

دراسة الميكروبات واالمراض التي تسببها فى البيئه المائيه ودراسة وفره وتنوع وتا ير الفيروسات في 

 البيئة البحرية. 

  MBT 114طلب السابق: المت
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MBT 219 
 األساليب الوراثية في المزارع المائية

 1+2عدد الساعات : 
يهدف المقرر الى توضيح التطبيقات التي تستخدم األساليب الورا ية الحديثة في تطوير المزارع المائية. 

المتعلقة بها وأهميتها  ويشمل المقرر دراسة تطبيقات الحمض النووي في المزارع المائية والمعامل البحثية

في إنجا  أنشطه تلك المزارع بما في ذلك التربية االنتقائية واإلنتاجية، ومقاومة األمراض، وتحسين جودة 

لحوم األسماك وتحسن حاله االسماك، ودراسة مفهوم الورا ة الكمية وعالقتها بالمزارع المائية، والتعرف 

بيقات إعادة ترتيب الجينوم، وتحديد الجنس ورقم على مفاهيم انتخاب الصفات، والتوريث، وتط

الكروموسوم وإنتاج الكائنات المعدلة ورا يا باستخدام طريقه نقل الجين بين األنواع، إلى جانب  تطبيقات 

الحمض النووي في عملية التعريف على االمهات المناسبه واألفراد والعائالت وتتبع منتجات االسماك، 

جينوم وعمل خرائط جينيه واستخدامها في تحسين االنتقائية وتربية األحياء المائية، وتحديد المواقع على ال

وتفادي ورصد التهديدات الورا ية المحتملة على التنوع البيولوجي الطبيعي، وبالتالي ضمان مستقبل 

 مستدام فى تربية األحياء المائية. 

 MBT 112المتطلب السابق: 
 

MBT 211 
 ئيأمراض االستزراع الما

 1+2عدد الساعات : 
يهدف المقرر الى تأهيل الطالب على معرفه األمراض التي تصيب الكائنات المستزرعة فى المزارع 

المائيه والممرضات المسببة لها. ويشمل المقرر دراسة المرض والمسبب والتشخي  والطرق المستخدمه 

الكائنات المستزرعة والحاالت المرضية لمنع االصابه واإلصابات الناتجة عن الضغوط المؤ رة على 

الناتجة عن نق  التغذيه. كما يشمل المقرر على العديد من التشريعات المحليه والدوليه ذات الصله بانتاج 

وسالمه المزارع المائيه، وطرق السيطرة والتحكم ومكافحة األمراض واستخدام العوامل المضاده 

حدو ها والجوانب العامه والخاصه بآداب المهنه في المزارع  للميكروبات واالضافات الكيميائية لمنع

 المائيه.

 MBT 112 & MBT 114المتطلب السابق: 

 
MBT 211 

 موضوعات خاصة
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى دراسة موضوعات غير تقليدية أو موضوعات متخصصة تفيد الطالب في مجال 

التخص . .ويشمل المقرر دراسة مفاهيم وأسس علمية وتجارب ومهارات معملية وتطبيقات في 

  تخص  الطالب. 

 MBT 111 or MBT 112 or MBT 113 or MBT 114المتطلب السابق: 
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  الغذاء والتغذية في االستزراع المائيماجستير في ( 4
 

 قسم الغذاء والتغذية في االستزراع المائي

Department of Aquaculture Food and Feeding 

 

 مقررات إجبارية

 

MFF 111 

 نظم وتقنيات األستزراع المائ 
 1+2عدد الساعات : 

أسس االستزراع المائي  المقرر دراسةعلى اساسيات االستزراع المائى. يشمل  يهدف المقرر الى التعرف 

األعالف .... إلخ( ومواصفات أسماك  –الزريعة  –المياه  –)األرض  ومقومات االستزراع المائي 

مغلقة( وإنشاء  –)مفتوحة  ونظم زراعة األسماك والقشريات وأنواع  المزارع  االستزراع المائي 

فى األحواض واألقفاص وحقول األرز  ك خاصة المزارع السمكية والطرق المختلفة الستزراع األسما

 .والتفريخ والبرنامج اليومي لرعاية األسماك في المزرعة السمكية والعناية باألسماك أ ناء النقل 

 المتطلب السابق: ال يوجد
 

MFF 112 

 بيولوجيا وسلوك األسماك
 1+2عدد الساعات : 

وتكوينها الداخلى و الشكل الخارجى لها. ويشمل يهدف المقرر الى التعرف على طرق معيشة االسماك 

المقرر التعريف العام باالسماك وطرق معيشتها والتكوين الداخلى والخارجى لالسماك والعالقات المختلفة 

ما بين االسماك وعالقات االسماك بغيرها من الكائنات المائية وعالقات االسماك بالبيئة الخارجية 

 والهجرة فى االسماك .

 طلب السابق: ال يوجدالمت
 

 MFF 113 

 أساسيات تغذية األسماك
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى فهم الطالب الساسيات تغذية األسماك في المفرخات والمزارع السمكية. ويشمل المقرر. 

 الغذائيةتقديرها والعادات  وطرق الطاقة أحتياجاتالتعرف على االحتياجات الغذائية لألسماك و و يشمل

 استهالك تقييم معدالت السمكية، وطرق المزارع في التغذية وطرق وخيارات األسماك واستراتيجيات في

 الدالة والمؤشرات األسماك جسم داخل التمثيل الغذائي عليها وعمليات المؤ رة والعوامل للعلف األسماك

 الغذائية والعناصر األمراض بعض بين العالقةوالغذائية  العناصر من االستفادة بكفاءة عليها وعالقتها

ودراسة المكونات االساسيه التى تدخل فى تركيب عالئق األسماك مثل البروتين والكربوهيدرات والدهون 

والفيتامينات واالمال  المعدنية واالضافات غير الغذائية ومصادرها ووظائفها وطرق تكوين وتقديم 

 اللحم وطرق وجودة األسماك لجسم الكيماوي بالترآيب وعالقته السمكية العالئق وترآيب العالئق لالسماك

 .الغذائية المركبات من االستفادة التغذية تعظيم تجارب نتائج وتحليل المختلفة التجريبية العالئق تكوين

 واألعراض المرضية الناتجة عن نقصها.

 المتطلب السابق: ال يوجد
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 MFF 114 

 الغذاء الطبيع  لألحياء المائية

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى التعرف على الغذاء الطبيعى وانواعه واستخداماته في طرق االستزراع المختلفة. 

ويشمل المقرر مقدمة عن الغذاء الطبيعي وتصنيف الغذاء الطبيعي في البيئة المائية ودورة الغداء الطبيعى 

الغذاء الطبيعي وبيولوجيا ودورات حياة  من واع المختلفةفى البيئة المائية وإلحتياجات الغذائية والبيئية لألن

 البيئة الحيوانية والنباتية و دورة العناصر الغذائية في المختلفة للغذاء الطبيعي ونظم إنتاج الهائمات األنواع

 المائية وأنواع مزارع إنتاج الغذاء الطبيعي، ونظم استزراع األنواع المختلفة من الغذاء الطبيعي. 

 طلب السابق: ال يوجدالمت
 

 مقررات إختيارية
 

MFF 211 

 تكاثر االسماك 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى دراسة انواع التكا ر فى األسماك. ويشمل المقرر دراسة ديناميكية قطعان األسماك 

إنتاج من األسماك وتكا ر األسماك ومعدالت  وتحديد العمر وسرعة النمو في الفئات العمرية المختلفة

البيض وآليات التخصيب وانتاج اليرقات ومراحل تطورها ونموها والنضج الجنسي والسلوك الجنسي 

ومراحل دورة الحياة والنفوق الطبيعي ومحصول األسماك المتوقع من كل فئة عمرية علي مدار فترة 

 .الحياة ومفهوم أقصي محصول سمكي مستدام

 MFF 112المتطلب السابق: 

 

MFF 212 

 االسماك انتاج

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى فهم طرق االستزراع السمكى ونظم انتاج األسماك. و يشمل المقرر دراسة نظم إنتاج 

األسماك واإلنتاج العالمى والمحلى للمزارع السمكية ونظم واقتصاديات إنتاج األسماك فى األحواض 

األرز وفي االحواض سريعة الصرف وفى النظم  الترابية واألسمنتية وفى االقفاص العائمة وفي حقول

 .المغلقة والمعوقات الفنية واإلقتصادية لكل نظام استزراع

 MFF 111 & MFF 112المتطلب السابق: 

 

MFF 213 

 ديناميكا التجمعات السمكية

 1+2عدد الساعات : 

دينامكية إل  فهم أسس ديناميكا التجمعات السمكية وطرق تقييمها وجدوى إستخدامها. ويشمل المقرر يهدف المقرر 

البحيرات المصرية وسرعة نمو األسماك في البحار والعمر والنمو في أسماك ودراسة قطعان األسماك 

الصيد والنفوق الكلي في النفوق الطبيعي ونفوق  و التكا ر ومعدالت إنتاج البيض و الفئات العمرية المختلفة

  البحيرات المصريةالبحار عمر ووزن األسماك عند بداية الصيد في أسماك  وأسماك البحيرات المصرية

قطعان األسماك في الفدان المائي وتقدير  اختيار شباك الصيدو متوسط وزن السمكة في شباك الصيد

 مفهوم أقصي محصول سمكي مستدامو ياةعلي مدار فترة الح لكل فئة عمريةمحصول األسماك المتوقع و

العالقة بين حجم قطيع التفريخ في الفدان المائي  وجهد الصيد ومعدالت صيد األسماك لكل وحدة جهدو

  .تنظيم ديناميكية قطعان األسماكوومعدالت نفوق الصيد

 MFF 112المتطلب السابق: 
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MFF 214 

 الوراثه والتقنيه الحيويه لألسماك 

 1+2 عدد الساعات :

مقدمة   يهدف المقرر إلى التعرف على علم الورا ة والتقنيات الحيوية لالسماك. ويشمل المقرر دراسة

وتطبيقاته والورا ة المندلية واختالف النسب المندلية والورا ة الكمية  وتعريف لعلم الورا ة وفروعه 

الكروموسومات وتحديد الجنس الجيني وخريطة الجينات والورا ة غير المندلية وشذوذ  والترابط 

علم الورا ة بالفروع األخرى من علوم  الورا ة الجزيئية والورا ة السكانية والتنموية، والمناعية وعالقة  و

 الحياة.

 MFF 112المتطلب السابق: 
 

 MFF 215 

 إدارة مفرخات

 1+2عدد الساعات : 

مائية. ويشمل المقرر دراسة تنظيم وادارة يهدف المقرر إلى التعرف على  طرق ادارة وتنظيم المفرخات ال

مفرخات االسماك الزعنفية والتعرف على الكائنات المنتجة )ذاتية التغذية( النتاج زريعة االسماك. كما 

يشمل التركيز على فهم تقنيات التفريخ األساسية واإلعدادات المناسبة والتخطيط والتجهيزات المطلوبة 

مياه وانواع التكا ر وتطور المناسل ودارة االمهات والتفريخ الصناعى إلنشاء المفرخات واحتياجات ال

والرقابة التقنية وتحديد الجنس و خصائ  البيض و التحضين والتفريخ واالستزراع غيرالمكثف 

واالستزراع المكثف لليرقات والحصاد والتوزيع وتفريخ أنواع مختلفة من األسماك وانتاج االنواع 

 المائى. التجارية لالستزراع

 MFF 111المتطلب السابق: 
 

MFF 216 

 اإلضافات الغذائية

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى دراسة االضافات الغذائية الواجب إضافتها على األعالف المستخدمة في المفرخات 

عدنية والمزارع المائية. ويشمل المقرر دراسة أنواع اإلضافات الغذائية مثل الفيتامينات واالمال  الم

واإلضافات غير الغذائية مثل مضادات التاكسد ومكسبات الطعم والرائحة والمواد الالصقة وغيرها من 

 حيث انواعها ووظائفها والكميات المضافة منها فى عالئق االسماك.

 MFF 113المتطلب السابق: 
 

 MFF 217 

  البيئه واألستزراع السمك 

 1+2عدد الساعات : 

التعرف على طبيعة بيئة االسماك وعالقتها باالستزراع السمكي. ويشمل المقرر دراسة يهدف المقرر إلى 

بأنواعها المختلفة ومدى تأ ر  السمكية المزارع مياه فى الكيميائية والطبيعية األسماك والخواص بيئة

دروجيني واآلا الهي الكربون أكسيد و اني ودرجة القلوية المياه السمكي بها، ويشمل ذلك عسر نتاجاإل

نسب و  والسليكات والفسفور النيتروجين اليوم ودورة في األسماك تنفس ومعدالت األكسجين واستهالك

 قاع طمي فى واأليوني العضوي التبادلو  الريدوكس وجهد والميثان الهيدروجين كبريتيد وإنتاج األمونيا

 الطحالب اإلنتاج وسموم وعوامل الترابية المزارع فى الطحالب وإنتاج حياة الترابي ودورة الحوض

 فى المزارع المائية النباتات علي السيطرة وطرق الحيواني البالنكتون وإنتاج تكا ر ومعدالت حياة ودورة

األسماك  السمكية وعالقتها بإنتاج األحواض مياه فى العضوية المادة وتحلل المائية والبكتريا السمكية

 األسماك. إنتاج ومعدالت واألسمنتية الترابية األحواض فى المياه تجديد ومعدالت

 MFF 112المتطلب السابق: 
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MFF 218 

 أمراض االسماك

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى التعرف على امراض االسماك وطرق عالجها ومقاومتها. ويشمل المقرر دراسة 

والطفيلية التى تصيب  تعريف المرض ومسببات األمراض واألمراض الفيروسية والبكتيرية والفطرية

األسماك وطرق الوقاية والمقاومة لإلصابة باألمراضوتحديد األمراض المعدية وغير المعديةو أمراض 

 النق  الغذائي وسوء التغذية فى األسماك.

 MFF 112المتطلب السابق: 

 

MFF 219 

 جودة المياه

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى التعرف على المقاييس المثلى للمياه في أحواض التفريخ واالستزراع. ويشمل المقرر 

دراسة خصائ  المياه الطبيعية والكيميائة والبيولوجية ودراسة تنظيم جودة مياه المزارع السمكية وضبط 

ارة ومعدالت التسميد عكارة الطمي وازدهار الطحالب والكلوروفيل فى المنطقة الضوئية ودرجة الحر

وميكانيكية فقد األسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والترسيب  واالدمصاص ومعدل إنتاج المادة الطحلبية فى 

التهوية  -الفدان المائي في اليوم ومعدالت إنتاج األكسجين ومعدل التغذية فى الفدان المائي التغذية اآلمنة

 وطرق التغلب عليها. الصناعية وتدهور جودة المياه ومعدالت 

 MFF 112المتطلب السابق: 

 

MFF 211 

 تغذية اليرقات المائية

 1+2عدد الساعات : 

أسس تغذية اليرقات المائية ونوعية الغذاء الالزم لها. ويشمل المقرر   يهدف المقرر الى التعرف

لتسميد وإنتاج الغذاء الطبيعي بالمزارع وا الفيتوبالنكتون والزوبالنكتون وتشجيع نمو الغذاء   دراسة

طرق االستزراع( واستزراع الروتيفز  –البيئات  –)العزل  الطبيعي بالمفرخات واستزراع الطحالب

كما  تقدير جودتها( ورفع وتحسين القيمة الغذائية. –حويصالت االرتيميا  واالرتيميا )تحضير وتحضين 

حيوية وقدرة اليرقات على هضم الغذاء يشمل المقرر دراسة دورة حياة اليرقات وعالقتها بالطاقة ال

وتركيبات  لتتماشى مع متطلبات النمو والتطور وأهمية الغذاء الطبيعي بالنسبة ليرقات ألسماك البحرية

 الغذاء المثالية والمشاكل الناتجة عن عدم جودة أو نق  عناصر الغذاء.  

   MFF 113 & MFF 114المتطلب السابق: 

 

MFF 211 
 موضوعات خاصة
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى دراسة موضوعات غير تقليدية أو موضوعات متخصصة تفيد الطالب في مجال 

التخص . .ويشمل المقرر دراسة مفاهيم وأسس علمية وتجارب ومهارات معملية وتطبيقات في 

  تخص  الطالب. 

 MFF 111 or MFF 112 or MFF 113 or MFF 114المتطلب السابق: 
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 تكنولوجيا المصايد جستير فيما( 5

 

 قسم تكنولوجيا المصايد

Department of Fisheries Technology 

 

 مقررات إجبارية

 

MFT 111 

 ( 1بيولوجيا االسماك )

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى التعرف على بيولوجية االسماك بأنواعها المخنلفة والتكوين الداخلى والشكل الخارجى 

المقرر دراسة تضنيف األسماك والصفات العامة لألسماك والشكل الخارجي وطرق الحركة لها. ويشمل 

والزعانف والقشور والتركيب الداخلي والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والدوري واإلخراجي والجهاز 

ا العصبي وأعضاء الحس وهجرة األسماك والعالقات المختلفة ما بين االسماك وعالقات االسماك بغيره

 من الكائنات المائية وبالبيئة الخارجية.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

MFT 112  

 (1طرق صيد االسماك )

 1+2عدد الساعات : 

مقدمة عن تاريخ صيد أسس ومفاهيم وطرق صيد األسماك. ويشمل المقرر  يهدف المقرر الى دراسه

وميكانيكية صيد االسماك والصيد األسماك والتقسيمات المختلفة لطرق الصيد ومراحل تطور المصايد 

بدون ادوات صيد والصيد السلبى ووسائل وطرق صيد األسماك الساكنة وطرق الصيد التقليدى والمصايد 

والطرق المتبعة لتقدير اإلنتاج السمكي ومشاكل لى جانب دراسة نبذة عن بعض أنواع األسماك ، إالثابتة

 الصيد الجائر.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

MFT 113  

 (1ديناميكيا التجمعات السمكية )

 1+2عدد الساعات : 

ديناميكيا التجمعات السمكية. ويشمل المقرر دراسة تعريف التجمعات يهدف المقرر الى تقديم مفاهيم علم 

 السمكية والنمو فى االسماك واالمداد ومعدالت النفوق ومعدالت االستغالل.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

MFT 114  

 المصايد العالمية والمصرية 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى تقديم عرض عن أنواع وأماكن المصايد في مصر والعالم. ويشمل المقرر دراسة المياه 

الداخلية وحالة المصايد السمكية العالمية والمناطق المتاحة للصيد والمصايد المصرية ومدى ارتباط 

وعلم أحياء المياه  وعلوم البحار والعالميه ية الداخليةعلم المسطحات المائ المصايد بأنظمة

لمحاولة توفير صورة  واإلدارة االقتصادعلم ووديناميكيا التجمعات السمكية  وعلم البيئة  والبحرية العذبة

 المصرية والعالمية. متكاملة عن المصايد مع إعطاء نبذة مختصرة عن قوانين الصيد 

 المتطلب السابق: ال يوجد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 مقررات إختيارية
 

MFT 211  

 (2بيولوجيا االسماك )

 1+2عدد الساعات : 

(. 1استكمال دراسة بيولوجيا األسماك التي درسها الطالب في مقرر بيولوجيا األسماك ) يهدف المقرر الى

ويشمل المقرر دراسة الجهاز التناسلي وبيولوجية النضج والسلوك الجنسى ومواسم التكا ر والخصوبة 

 .اكودورات وتاريخ الحياة إلى جانب مقارنة العمليات البيولوجية األخرى ألنواع مختلفة من األسم

 MFT111المتطلب السابق:
 

MFT 212  

 فسيولوجيا االسماك

 1+2عدد الساعات : 

التوازن   يهدف المقرر إلى تقديم مفاهيم وأسس وظائف األعضاء في األسماك. ويشمل المقرر دراسة

الغذائي وآلية عمل  االسموزى وعمليات الدوران والتنفس والهضم واستخدام الطاقة الحيوية والتمثيل  

اء الحس والجهاز العصبي وفسيولوجية التكا ر والمناعة في األسماك وعمليات اإلخراج ووظيفة أعض

والعوامل التي والتكيف مع البيئة الهوائية وفسيولوجيا الغدد الصماء وعالقتها باألنشطة الحيوية  المثانة 

 .تؤ ر عليه

 111MFTالمتطلب السابق: 
 

MFT 213  
 معدات واساليب الصيد

 1+2الساعات : عدد 

يهدف المقرر الى دراسة الطرق المختلفة لتصنيع أدوات ومعدات وطرق إستخدامها. ويشمل المقرر 

دراسة مراكب الصيد والتجهيزات الساحلية والصيد بالشباك وانواعها ومالئمتها لألنواع المختلفة من 

كهرباء والصيد بالطيور والصيد الصيد بالو األسماك والصيد باالغراء والصيد بالتخدير والصيد العرضى

 بالمؤ رات الصوتية والصيد بالجر. إلى جانب دراسة مفاهيم حديثة لتكنولوجيا الصيد.

 MFT112المتطلب السابق:
 

MFT 214  

 طرق اكتشاف األسماك

 1+2عدد الساعات : 

دراسة يهدف المقررالى دراسة الطرق األساسية الكتشاف أماكن وتجمعات األسماك. ويشمل المقرر 

خبرات الصيد والطرق البدائية الكتشاف االسماك وميكنة المصايد تجمعات وحركة االسماك فى البحر و

 جهزة السونار والطرق التكنولوجية الحديثة المستخدمة في الكشف عن التجمعات السمكية.و

 MFT112المتطلب السابق:
 

MFT 215  

 (2السمكية ) ديناميكا التجمعات
 1+2عدد الساعات : 

(. ويشمل 1يهدف المقررالى استكمال دراسة الطالب لما درسه في مقرر ديناميكا التجمعات السمكية )

المقرر دراسة تحليل العشائر والعينات العشوائية واالمداد وتقييم المخزونات كثيرة الترحال واعداد 

 التجمعات السمكية. الخرائط البيولوجية وغيرها من التقنيات الحديثة المستخدمة في قياا ديناميكا 

 MFT113المتطلب السابق: 
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MFT 216  

 ادارة المصايد
 1+2عدد الساعات : 

ويشمل المقرر البيانات الالزمة لدراسة يهدف المقرر الى التعريف بأسس إدارة المصايد المختلفة. 

تصادية المصايد واإلنتاج السمكي وطرق تقديره وإنتاجية الوحدة وتحليل جهد الصيد و االدارة االق

االدارة البيولوجية للمصايد و االنتاج االقتصادى المستمر  للمصايد السمكية واالنتاج االقصى المستمر

 االجتماعيةقتصادية للمصايد السمكية واالدارة البيئية للمصايد السمكية واالدارة بيوااالدارة الو السمكية

 العالمية واإلقليمية. دارة وتنظيم المصايد البحرية والمصايدوإ للمصايد السمكية

 MFT111 & MFT114المتطلب السابق: 

 

MFT 217  

 المصايد العالمية

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى التعريف بأنواع وأماكن توزيع المصايد في العالم والمخزون السمكي في كل منها. 

ويشمل المقرر دراسة أماكن المصايد ومواصفاتها ومميزات وعيوب كل منها والمخزون السمكي بها 

يل الصيد والصيد اساطومدى تأ رها بالعوامل البيئية والتغيرات المناخية ومعدالت إستهالكها ومدى توفر 

 التجارى وصناعة المصايد في كل منها.

  MFT113 & MFT114 المتطلب السابق:

 

MFT 218  

 المصايد المصرية

 1+2عدد الساعات : 
يهدف المقرر الى التعريف بأنواع وأماكن توزيع المصايد في مصر والمخزون السمكي في كل منها. 

ومراكب الصيد المصرية ومصايد البحيرات والبحار  جهاالمصايد الداخلية وإنتا ويشمل المقرر دراسة

ومشكالت اإلنتاج من المياه الداخلية وانثروبيولوجيا  والمنخفضات الساحلية ومصايد النيل وفروعة

 المجتمعات الساحلية وتنمية البحيرات والمياه الداخلية. 

  MFT113 & MFT114 المتطلب السابق:

 

MFT 219  

 ونظم المعلومات الجغرافيةاالستشعار عن بعد 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف هذا المقرر إلى التعريف بطرق االستشعار عن بعد وتطبيقاتها في مجاالت المصايد. ويشمل المقرر 

تعريف االستشعار عن بعد وأنواعه وطرق استخداماته في مجال الثروة السمكية وتجميع وتكوين  دراسة 

وأهمية نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات التحليل والتكوينات الصوتية  قواعد البيانات وإعداد الخرائط

والظواهر  والكهرومغناطيسية والطبقية بأمواجها المختلفة وتحديد الموارد السمكية واألنظمة المائية 

وأهمية نظم المعلومات  الجيولوجية والغطاء النباتي وغيرها بواسطة صور االستشعار وأسس استخدامات 

لتحليل بيانات الموارد الطبيعية  غرافية وتقنيات التحليل وطرق استخدامها عن طريق الحاسب الج

التقاطها تركيب وتحليل البيانات وأنماطها تطبيقاتها على إدارة  ومصادر المعلومات الفضائية وكيفية 

 السمكية وقضايا البيئة. موارد الثروة 

 MFT111& MFT 114المتطلب السابق: 
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MFT 211 
 موضوعات خاصة
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى دراسة موضوعات غير تقليدية أو موضوعات متخصصة تفيد الطالب في مجال 

التخص . .ويشمل المقرر دراسة مفاهيم وأسس علمية وتجارب ومهارات معملية وتطبيقات في 

  تخص  الطالب. 

 MFT 111 or MFT 112 or MFT 113 or MFT 114المتطلب السابق: 
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 رابعا: برامج الدكتوراه

PhD Programme 
 

 ( دكتوراه في إنتاج المفرخات المائية1

 

 قسم إنتاج المفرخات المائية

Department of Aquatic Hatchery Production 

 

 مقررات إجبارية

 

DHP 111  

 تفريخ االسماك متقدم

 1+2عدد الساعات : 

ويشمل المقرر دراسة  .معلومات متقدمة عن عملية تفريخ لالسماك الزعنفيةيهدف هذا المقرر الى تقديم  

مراحل نمو اليرقات والسلوك الجنسى لمختلف انواع االسماك الزعنفية وطرق تفريخ االسماك الزعنفية 

 المحفزة بالهرمنات وكذلك العد والتخزين ورعاية اليرقات، كما يشمل االدارة الروتينية لتقديرات المياه و

 دور جودة المياة والغذاء والتغذية فى تفريخ االسماك

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

DHP 112  

 رعاية وتغذية اليرقات 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف هذا المقرر الى دراسة بيئة اليرقات البحرية وطرق رعايتها وتغذيتها.  ويشمل المقرر دراسة  

ى عمليلة االخصاب والحركة والتغذية وحجم التسويق التبويض ومراحل  النمو والقيود المادية عل

 واألمهات واالنتشار والتحول الغذائي وعوامل البيئة .

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

DHP 113  

 تصميم المفرخات السمكية

 1+2عدد الساعات : 

أنواع يهدف هذا المقرر تقديم معلومات عن أسس تصميم المفرخات السمكية. ويشمل المقرر دراسة 

المفرخات والعناصر المكونة للمفرخ وطرق التشغيل وتنظيم التفريخ السمكي لالستخدام التجاري وتنسيق 

جداول العمالة اليدوية واالشراف على أنشطة التفريخ مثل تحضين البيض وتبويض ورعاية السمك 

خطط للميزانية  واالشراف على صيانة االدوات وتركيباتها واألحواض ووضع آليات للمتابعة، ووضع

    . وتدريب طاقم العمل والتمسك باالنظمة البيئية

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

DHP 114 

 تصميم مفرخات القشريات

 1+2عدد الساعات : 

معرفة االنواع يهدف هذا المقرر تقديم معلومات عن أسس تصميم مفرخات القشريات.  ويشمل المقرر 

ا والظروف البيئية المناسبة لتربية ورعاية القشريات والطرق المختلفة من القشريات وطرق تفريخه
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المختلفة لتفريخ القشريات صناعيا والمكونات المختلفة للمفرخات وطرق عملها وانواع فالتر المياه 

 وطرق التهوية المختلفة وطرق رعاية وتغذية يرقات القشريات فى المفرخات.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 مقررات إختيارية
 

DHP 211 

 تصميم المزارع المائية

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى تقديم معلومات وأمثلة عملية عن تصميم المزارع المائية. ويشمل المقرر دراسة 

ويشتمل المقرر على دراسة  .تصميمات ورسومات هندسية النشاء أنواع مختلفة من المزارع السمكية 

مستزرعة وعالقتها بتصميم المزارع وشكل االحواض ) دائرية ، مربعة ، انواع وحجم الكائنات البحرية ال

مستطيلة أو ذات اشكال أخرى( وترتيب األحواض وتصميم مصادر الري والصرف والطلمبات والمعدات 

 واألجهزة الالزمة للمزرعة السمكية وحدات الخدمات المعاونة ومخازن األدوات والعلف.

 DHP 113 & DHP 114المتطلب السابق: 
 

DHP 212  
 االستزراع  التكاملي

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى التعريف يأسس ومفاهيم االستزراع التكاملي ومدى االستفادة منه . ويشمل المقرر 

المتكاملة  االقتصادية للزراعات المائية المتكاملة ونبذة تاريخية عن تجارب الزراعات المائية  األهمية 

األسماك في حقول األرز والتكامل بين األسماك والطيور المائية والتكامل بين األسماك وزراعة 

نماذج لبعض تجارب الزراعات المائية  والحيوانات الكبيرة والمشروعات التي تتعدد بها صور التكامل و

 .الزراعات المائية المتكاملة المتكاملة في بالد مختلفة والتقنيات الحديثة في 

 DHP 113 & DHP 114 السابق: المتطلب 
 

DHP 213  
 تحسين السالالت في االستزراع المائي

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في تحسين سالالت الكائنات الحية المستزرعة. 

الورا ية والتكنولوجيا ويشمل المقرر تدريب الطالب على توظيف تقنيات البيولوجيا الجزيئية والهندسة 

الحيوية لتحسين صفات األسماك والقشريات وإنتاج سالالت جديدة معدلة ورا يا لها قدرات جنسية 

 وسلوكية وتكوينية أفضل وتحقق معدالت نمو و إنتاجية أعلى.

 1+2عدد الساعات : 

  DHP 111 & DHP 112 المتطلب السابق:
 

DHP 214 

 مغذيات األسماك
 1+2عدد الساعات : 

يهدف هذا المقرر التعرف على أنواع العلف ومدى مالئمته لعمر وحجم السمكة ومراحل النمو المختلفة. 

ويشمل المقرر معرفة مكونات العالف واهمية المركبات المختلفة التى تدخل فى تركيب العالئق والطرق 

عالف وكذلك دراسة المختلفة لتكوين العالئق وطرق تقديم العالئق لالسماك وطرق حفظ وتداول اال

 العادات الغذائية المختلفة لالسماك وأنواع الغذاء الطبيعى وطرق تنميته فى المزارع السمكيه.

  DHP 111 المتطلب السابق:
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DHP 215  

 وراثة العشائرالمائية 
 1+2عدد الساعات : 

المساهمة فى تخليق سالالت يهدف هذا المقرر الى دراسة ورا ة االسماك وجيناتها شاملة االجيال  وكيفية 

الورا ة  –وتطبيقاته  فروعه  –تاريخ تطوره  –جديدة . ويشتمل هذا المقرر على تعريف علم الورا ة 

الورا ة الغير  –الجيني وخريطة الجينات  الترابط  –الورا ة الكمية  –المندلية واختالف النسب المندلية 

الورا ة الجزيئية، الورا ة السكانية، الورا ة التنموية،   –تحديد الجنس  –شذوذ الكروموسومات  –مندلية 

 أسباب دراسة علم الورا ة. –علم الورا ة بالفروع األخرى من علم الحيوان  عالقة  –والورا ة المناعية 

 DHP 111 & DHP 112 المتطلب السابق: 

 

DHP 216  

 انتاج االحياء المائية 
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب باألساليب المتبعة في إنتاج األحياء المائية. ويشمل المقرر دراسة علم 

وظائف االعضاء وعلم التشريح وصحة السمك وتطبيقاتها على انتاج االحياء المائية من األسماك 

 والقشريات وعالقتها بعمليات النغذية والنمو والتكا ر. 

 DHP111 & DHP112المتطلب السابق: 

 

DHP 217  

 فسيولوجيا تفريخ األسماك
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى التعرف على تركيب ووظيفة الجهاز التناسلي في األسماك وعالقته بعمليات التفريخ 

واإلنتاج. ويشمل المقرر دراسة تركيب الجهاز التناسلى الذكري واألنثوي فى االسماك والعوامل التى 

انواع الهرمونات التى تؤ ر فى عملية التكا ر وطرق احداث عملية التبويض واإلخصاب فى تؤ ر فية و

 االسماك وكذلك طرق التفريخ الصناعى لالنواع المختلفة من االسماك والقشريات، ونمو اليرقات.

  DHP111المتطلب السابق:

 

DHP 218  

 فسيولوجيا تفريخ الالفقاريات
 1+2عدد الساعات : 

يهدف هذا المقرر الى دراسة تفريخ الال فقاريات المستزرعة ويشمل على تشريح وعلم وظائف الجهاز 

دورة حياة اليرقات ومراحل نموها ، سلوك التكا ر والنمو لالنواع المختلفة ،شقائق البحر   .التناسلى 

التالعب البيئى ويشمل المقرر ايضا على  .،الشعاب المرجانية القشريات والمحاريات والشوكيات 

 والهرمونى للتفريغ والتربية للالفقاريات المائية وكذلك تعليمات لالستخدام السليم والرعاية للكائنات الحية

  DHP112المتطلب السابق:

 

DHP 219  

 الرعاية الصحية ف  المفرخات السمكية
 1+2عدد الساعات : 

ويشتمل  .يهدف هذا المقرر الى  الرعاية الصحية للمفرخات من خالل تحديد االمراض و الوقاية منها    

طرق منع انتشار األمراض  –والمفرخات  هذا المقرر على الطرق المختلفة لنقل األمراض بين المزارع 

استخدام الطرق  –ثيف طرق التطهير والتك –اإلصابة بها  التحكم في هذه األمراض عند  –والوقاية منها 
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تغذية المياه ، المواد التي  من هذه األمراض مثل )الفلترة ، زيادة معدالت  الطبيعية الحديثة للتخل  

 تستخدم وليس لها تأ يرات جانبية على البيئة المحيطة واإلنسان(.

 DHP113المتطلب السابق: 

 

DHP 211  

 ادارة وتقييم المفرخات السمكية

 1+2عدد الساعات : 

يهدف هذا المقرر الى طرق الصيد الحرفي والتجارى و انواع مختلفة من تقنيات االستزراع السمكي 

ويشتمل هذا المقرر على الرعاية باالنتخاب ،االستزراع المكثف في المياه  .استزراع نوع واحد او اكثر 

ناعي ،التحصين و الشروب ،وفي حقول االرز ، واالقفاص الطافية ، طرق التبويض ، التخصيب الص

الحماية من طفيليات االعشاب ،واالمراض المصابة  \الرعاية ،الحصاد ،نقل اليرقات و الزريعة ، الوقاية 

  .في مرحلة التفريخ والتحكم فى كيمياء المياة 

 DHP113المتطلب السابق: 

 

DHP 211 
 موضوعات خاصة
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى دراسة موضوعات غير تقليدية أو موضوعات متخصصة تفيد الطالب في مجال 

التخص . .ويشمل المقرر دراسة مفاهيم وأسس علمية وتجارب ومهارات معملية وتطبيقات في 

  تخص  الطالب. 

 DHP 111 or DHP 112 or DHP 113 or DHP 114المتطلب السابق: 
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 االمراض االستزراع المائي دكتوراه في مكافحة( 2
 

 قسم مكافحة أمراض االستزراع المائي

Department of Aquaculture Diseases Control 

 

 مقررات إجبارية

 

DDC 111  

 أمراض أسماك متقدم

 1+2عدد الساعات : 

المقررالى تقديم دراسة متقدمة عن صحة األسماك واألمراض التي تصيبها. ويشمل المقرر  يهدف هذا

 .والعالج بروتوكوالت التشخي  ويحدد لهاالعوامل المسببة األمراض و استكشاف

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

DDC 112  

 أمراض أسماك المياه البحرية 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى دراسة وتشخي  االمراض المختلفة في االسماك البحرية سواء كانت في مناطق حرة 

او مستزرعة ويشمل على دراسة االمراض الفيروسية والبكتيرية والطفيلية والفطرية في تلك األسماك 

 والمسببات واألعراض وطرق العالج. 

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

DDC 113  

 األمراض ف  المفرخات السمكيةمكافحة 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقررالى التعرف على طرق الوقاية من أمراض األسماك لتحسين الصناعة السمكية. ويشمل 

المقرر دراسة طرق الوقاية والسيطرة على االمراض في المفرخات والمزارع السمكية عن طريق معرفة 

ختلفة و خصائصها وطرع منع العدوى وعزل العينات المصابة اهم االمراض المعدية و طرق العدوى الم

 وطرق التحصين والعالج.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

DDC 114  

 أمراض القشريات والمحاريات متقدم

 1+2عدد الساعات : 

يهدف هذا المقرر إلى دراسة االمراض المختلفة التى تصيب القشريات والمحاريات وتشمل دراسة 

 روسية والبكتيرية والطفيلية .االمراض الفي

 المتطلب السابق: ال يوجد
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 مقررات إختيارية

 

DDC 211  

 استخدام اللقاحات ف  األستزراع المائ 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقررالى دراسة أنواع اللقاحات المختلفة المستخدمة فى المزارع والمفرخات السمكية وكذلك 

طرق تحضيرها وأهميتها فى األنتاج مع شر  األيجابيات والسلبيات ألستخدام اللقاحات. كما تتطرق 

 الدراسة الى الجهاز المناعى فى األسماك. 

  DDC 113 المتطلب السابق:

 

DDC 212  

 تشخيص وعالج أمراض القشريات
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تزويد الدارسين بمقدمة عامة لنظريات وممارسات إدارة صحة القشريات، بما في ذلك 

دراسات عن القشريات المتمتعة بالصحة ومجموعة واسعة من الحاالت المرضية. ويشتمل المقرر تدريب 

الصحية األساسية في مزارع القشريات, وتوفير المعرفة عن تقنيات المشاركين على إجراءات المراقبة 

أخذ العينات المناسبة للتشخي  وتوفير المعارف األساسية ألساليب الوقاية والعالج لمجموعة من الحاالت 

 المرضية الشائعة فى مزارع القشريات.

 DDC 114المتطلب السابق: 

 

DDC 213  

 أمراض االستزراع المائ  المكثف

 1+2عدد الساعات : 

نظام األستزراع المكثف. ويشتمل  األسماك في األمراض التي تصيب يهدف المقرر إلى التعرف على

المقرر دراسة األمراض المعدية )الفيروسية والبكتيرية والطفيلية والفطرية( والغير معدية بما في ذلك 

 لتشخي  والوقاية والعالج.المسبب المرضى وكيفية األنتشار والعوامل البيئية الضاغطة وا

  DDC 111& DDC 112 & DDC113 المتطلب السابق:
 

DDC 214  

 أمراض أسماك الزينة

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقررالى دراسة جميع االمراض التى تصيب أسماك الزينة وتشمل االمراض الفيروسية 

والعالج والوقاية منه، إلى  والبكتيرية والطفيلية عن طريق معرفة المسبب للمرض وطرق التشخي 

 جانب دراسة لمحة عامة عن أنواع أسماك الزينة وطرق تكا رها.

  DDC 111 المتطلب السابق:
 

DDC 215  

 تكنولوجيا تشخيص أمراض األسماك 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقررالى تشخي  أمراض االسماك المختلفة باستخدام أأحدث التقنيات واألساليب التكنولوجية 

التشخيصية. ويشمل المقرر اختبار كيمياء المياه، وعزل وتصنيف المسببات المرضية المختلفة مثل 

البلمرة المتسلسل الطفيليات والبكتيريا والفيروسات، مع التركيز على طرق التشخي  الحديثة مثل تفاعل 

 وغيرها من التقنيات المتقدمة. 

 DDC 111 & DDC 112 المتطلب السابق: 
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DDC 216  

 األسماك غذاء ودواء

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقررالى ابراز اهمية االسماك كغذاء آمن لالنسان ومصدر طبيعي لمنتجات لها استخدامات طبية 

الغذائية لألسماك ومنتجاتها وعالقتها بصحة اإلنسان وطرق وعالجية. ويشتمل المقرر دراسة القيمة 

 استخالص المركبات المختلفة والزيوت والعقاقير من االسماك  لصناعة االدوية.

 DDC 111المتطلب السابق: 

 

DDC 217  

 التأثير االقتصادي المراض األسماك

 1+2عدد الساعات : 

ألقتصادية الناجمة عن أمراض األسماك المختلفة مع يهدف المقرر إلى القاء الضوء على حجم الخسارة ا

 التركيزعلى تلك األمراض التى تسبب خسائر فادحة للمربيين ووضع حلول لتجنب هذه الخسائر.

 DDC 111 & DDC 112المتطلب السابق: 

 

DDC 218  

 باثولوجيا وباثولوجيا إكلينيكية األسماك

 1+2عدد الساعات : 

الصورة المرضية على مستوى الخلية لألمراض المختلفة فى األسماك مع أعطاء يهدف المقررالى دراسة 

امراض  مقدمة عن التركيب الطبيعى للخاليا واألنسجة واألعضاء فى األسماك. كما يشمل المقرر دراسة

الدم والتحاليل الخاصه بتشخي  تلك االمراض مثل صورة كامله للدم وكيمياء الدم وقياا دقيق 

 دم والسموم المختلفه فيه. لهرمونات ال

 DDC 111 & DDC 112المتطلب السابق: 

 

DDC 219  

 األستخدام اآلمن لمياه الصرف ف  األستزراع المائ  

 1+2عدد الساعات : 

يهدف هذا المقررالى المعالجة البيولوجية للنفايات السائلة واالستفادة من النواتج الثانوية. ويشمل المقرر 

النفايات الصناعية، والزراعية وتحليل المادة األساسية، والكيميائية، والعمليات دراسة تطبيقات على 

البيولوجية التطبيقية إلدارة النفايات، ومصادر وخصائ ، ومصير، والتأ ير، والسيطرة على المخلفات 

السائلة والغازية والصلبة مع عرض لوحدة معالجة مياه صرف األحواض اآلستزراع وطرق التخل  من 

 لنفايات او االستفادة منها.ا

 DDC 111 & DDC 112 & DDC 113& DDC 114 المتطلب السابق:

 

DDC 211 
 موضوعات خاصة
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى دراسة موضوعات غير تقليدية أو موضوعات متخصصة تفيد الطالب في مجال 

التخص . .ويشمل المقرر دراسة مفاهيم وأسس علمية وتجارب ومهارات معملية وتطبيقات في 

  تخص  الطالب. 

 DDC 111 or DDC 112 or DDC 113 or DDC 114المتطلب السابق: 
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 لحيوية في االستزراع المائيدكتوراه في التقنية ا( 3
 

 قسم التقنية الحيوية في االستزراع المائي

Department of Aquaculture Biotechnology 
 

 مقررات إجبارية
 

DBT 111  

 التقنية الحيوية المائية متقدم

 1+2عدد الساعات : 

الخلوى من أجل تحسين يهدف المقرر إلى التعامل مع الكائنات الحية المائية على المستوى الخلوى وتحت 

خواصها وصفاتها الورا ية لتحقيق اقصى استفادة منها. ويشمل المقرر استخدام تطبيقات التقنية الحديثة 

الكتشاف وانتاج منتجات جديدة من الكائنات الحية المائية  لها استخدامات غذائية وبيولوجية وطبية 

الكائنات الحية المائية وزراعة الخاليا واألنسجة والتعرف على تركيبها وخواصها، وتحديد وتعديل جينوم 

من بعض الالفقاريات البحرية وتنمية الطحالب الدقيقة، ودراسة تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في إدارة 

مصايد األسماك، وتفريخ وتربية األحياء المائية والتحسينات الورا ية للكائنات المائية والتحكم في عمليات 

 ن الحيوي ومكافحة األمراض واإلدارة البيئية والمعالجة الحيوية وحفظ التنوع الحيوي.التكا ر واألما

 المتطلب السابق:ال يوجد
 

DBT 112  

 التكنولوجيا الحيوية الجزيئية 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى التعرف على أساليب وطرق التكنولوجيا الحيوية على المستوى الجزيئي. ويشمل 

دراسة أسس الورا ة وبيولوجيا الخلية والجزيئية وتطبيقاتها في التكنولوجيا الحيوية من أجل انتاج المقرر 

العقاقير وتطوير تكنولوجيا تصنيع األعالف وإنتاج الغذاء الطبيعي وتطوير صناعة األسماك وحل 

 مشكالت االستزراع المائي.

 المتطلب السابق:ال يوجد
 

DBT 113  

 الميكروبية  التكنولوجيا الحيوية

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى التعرف على أسس التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها في مجال الكائنات الحية الدقيقة. 

ويشمل المقرر تطبيقات التكنولوجيا الحيوية على العمليات الحيوية المتعلقة بالكائنات الدقيقة، ودراسة 

ت وكيفية التعامل معها واالستفادة منها أو السيطرة والتحكم فيها نماذج لوصف سلوك تجمعات تلك الكائنا

 في مجاالت تفريخ واستزراع األسماك والقشريات والمحاريات المختلفة في الماء العذب أو الما .

 المتطلب السابق:ال يوجد
 

DBT 114  

 الحمض النووي والتحليل الوراثي 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى التعرف على دور التحليل الورا ي وتطبيقاته في المفرخات والمزارع المائية. ويشمل 

المقرر دراسة  اسس التحليل الورا ي في األسماك والقشريات ومقارنتة باالنسان باستخدام تقنيات جزيئية 

لكائنات المعدلة ورا يا مثل جهاز تفاعل البلمرة المتسلسل والتعرف على محددات الحمض النووي  وا

 والتحليل الجيني 

 المتطلب السابق:ال يوجد
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 مقررات إختيارية

 

 

DBT 211  
 المعلوماتية الحيوية المتقدمة 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تقديم استخدامات الطرق المتقدمة في المعلوماتية الحيوية في المجاالت البيولوجية مع 

التفريخ واالستزراع المائي. ويشمل المقرر استخدام قواعد بيانات التصنيف التركيز على مجاالت 

والتطور على مستوى الحمض النووي ودراسة المحتوى المعلوماتي للجزيئات البيولوجية الكبيرة 

وعرض تسلسل وتركيب الحمض النووي والبروتينات في شكل إلكتروني، واستخدام المعلومات التي 

والبحث عن التسلسل التركيبي لتلك الجزيئات في قواعد البيانات وتحليل البيانات  تحدد جودة البروتين

والنتائج المعملية وخلق تفسيرللعالقات التطورية بين الكائنات باستخدام قواعد البيانات وبرامج الحاسب 

 اآللي.

  DBT 112 & DBT 114 المتطلب السابق:

 

DBT 212  

 علم األحياء الخلوية والجزيئية 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى دراسة األحياء المائية على المستوى الخلوي والجزيئي للتعرف على التفاصيل التركيبية 

والوظيفية لخاليا وأنسجة تلك الكائنات. ويشمل المقرر دراسة تركيب الخلية حقيقية وغير حقيقية النواة 

كربوهيدرات والدهون واألحماض النووية والتقنيات والفيروا والجزيئات البيولوجية مثل البروتين وال

المستخدمة في بيولوجيا الخلية والبيولوجيا الجزيئية ودراسة اإلنزيمات واأليض وتركيب ووظيفة 

الميتوكوندريا في غنتاج الطاقة وانتقال المواد عبر غشاء الخلية ونظام األغشية الخلوية الداخلي وتركيب 

وتركيب ووظيفة النواة والمادة النووية والجينات والكروموسومات واستنساخ البيئة المحيطة بالخاليا 

ونسخ الحمض النووي والترجمة والهيكل الخلوي وحركة الخلية وانقسام الخلية ونقل واستقبال اإلشارات  

 عبر الخلية.

 DBT 112 & DBT 113 & DBT 114  المتطلب السابق:

 

DBT 213  
 التطور والتنوع البيولوجي 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تقديم أساسيات علم تطور األنواع والتنوع البيولوجي للكائنات الحية بصفة عامة 

واألحياء المائية يصفة خاص. ويشمل المقرر مقدمة عن علم التطور وعالقته بأصول الكائنات وتنوعها 

ومات تسلسل الحمض النووي  عن طريق البيولوجي واستخدام المعلوماتية الحيوية في تحليل قواعد معل

دراسة أمثلة عن الفيروسات وأنواع من البكتيريا واألسماك، ودراسة التقنيات الجزيئية المستخدمة في 

تصنيف وتنوع تلك الكائنات والتعرف على الحمض النووي وتحديد الشكل الظاهري للجزيئات وإعادة 

 يوية.ربط األنساب باستخدام تقنيات المعلوماتية الح

  MBT 111 المتطلب السابق:
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DBT 214  
 التكنولوجيا الحيويه الخلويه للكائنات المائيه

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى فهم استخدامات التكنولوجيا الحيوية على المستوى الخلوي في الكائنات المائية. ويشمل 

القاطنة بها النتاج غذاء ووفير وآمن وإنتاج منتجات المقرر دراسة استخدام البيئة المائية والكائنات الحية 

 مائية المصدر باستخدام الطرق واألساليب المتطورة في استزراع الكائنات الحية المائية.

  DBT 112 & DBT 113 & DBT 114 المتطلب السابق:

 

DBT 215  

 زراعه أنسجه االحياء المائيه

 1+2عدد الساعات : 

على استخدام تقنيات زراعة أنسجة األحياء المائية بهدف التحسين وزيادة يهدف المقرر إلى التعرف 

اإلنتاجية. ويشمل المقرر دراسة إنشاء وتجهيز معامل زراعة األنسجة النباتية واألنسجة الحيوانية 

واستخدام تقنياتها المختلفة المزارع المائية. كما يشمل المقرر دراسة المفاهيم األساسية للنمو وأنواع 

 وظائف منظمات النمو والعوامل المتحكمة في نجا  زراعة األنسجة في الكائنات الحية المائية.و

  DBT 112 المتطلب السابق:

 

DBT 216  

 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الفقاريات المائية

 1+2عدد الساعات : 

دامها لتطوير وتحسين عمليات يهدف المقرر إلى التعرف على تقنيات التكنولوجيا الحيوية التي يمكن استخ

تفريخ وإنتاجية األسماك في المفرحات والمزارع السمكية. ويشمل المقرر دراسة تطبيقات التكنولوجيا 

الحيوية في انتاج أسماك معدلة ورا يا ذات انتاجية وقيمة غذائية أعلى وقدره تناسلية أكبر ومناعة أفضل 

التكنولوجيا الحيوية في تحسين حالة األمهات ورفع كفاءتها  لمقاومة األمراض، إلى جانب استخدام تقنيات

في إنتاج البيض واإلسراع في نمو اليرقات والزريعة وانتاج أعالف محسنة وغذاء طبيعي معدل ورا يا 

 يحمل قيمة غذائية أعلى، وتفادي حدوث الطفرات والتغيرات الورا ية غير المرغوبة.

  DBT 112 المتطلب السابق:

 

DBT 217  

 فقاريات المائيةالتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في ال

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى التعرف على تقنيات التكنولوجيا الحيوية التي يمكن استخدامها لتطوير وتحسين عمليات 

تفريخ وإنتاجية القشريات والمحاريات في المفرخات والمزارع الخاصة بها. ويشمل المقرر دراسة 

يقات التكنولوجيا الحيوية في انتاج قشريات ومحاريات معدلة ورا يا ذات انتاجية وقيمة غذائية أعلى تطب

وقدره تناسلية أكبر ومناعة أفضل لمقاومة األمراض، إلى جانب استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية في 

ات والزريعة وانتاج أعالف تحسين حالة األمهات ورفع كفاءتها في إنتاج البيض واإلسراع في نمو اليرق

محسنة وغذاء طبيعي معدل ورا يا يحمل قيمة غذائية أعلى، وتفادي حدوث الطفرات والتغيرات الورا ية 

 غير المرغوبة.

  DBT 112 المتطلب السابق:
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DBT 218  

 مختبرات األحياء الدقيقة البحرية

 1+2عدد الساعات : 

المعملية والمفاهيم النظرية الستزراع وعزل األحياء الدقيقة يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المهارات 

البحرية. ويشمل المقرر دراسة التحزيرات الواجب اتباعها الستخدام مختبرات األحياء الدقيقة، والتعقيم 

وطرق عزل وإكثار وتحديد أنواع العزالت وأستزراعها في المختبر بما في ذلك األجهزة واألدوات 

 التعامل معها وصيانتها. المستخدمة وكيفية

  DBT 113 المتطلب السابق:

 

DBT 219  

 الحياة الميكروبية في البيئات القاسية 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى فهم طبيعة الحياة الميكروبية في بيئات شديدة التطرف. ويشمل المقرر التعرف على 

لحرارة ونق  األكسجين والضوء وغيرها من أنواع الكائنات الحية الدقيقة التي تتحمل الملوحة وا

الظروف القاسية والتعرف على طبيعة تلك البيئات ونشأة وسلوك وفسيولوجية وألية تأقلم الكائنات الدقيقة 

 للعيش تحت تلك الظروف، مع التعرض الستخدام بعض تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في تلك البيئات. 

  DBT 113 المتطلب السابق:

 

DBT 211  

 اساليب الهندسة الوراثية 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تدريب الطالب على توظيف تقنيات وطرق الهندسة الورا ية كـأداة لتحسين الصفات 

والوظائف في الكائنات الحية. ويشمل المقرر دراسة أساسيات الهندسة الورا ية وإعادة اتحاد الحمض 

بمعلمات واألستنساخ والنقل الجيني والتعبير الجيني ودراسة فكرةعامة النووي وتمييز الحمض النووي 

 عن قواعد بيانات الجينات وتطبيقاتها من أجل انتاج كائنات مائية معدلة ورا يا تحمل صفات أفضل.

  DBT 112 & DBT 114 المتطلب السابق:

 

DBT 211 
 موضوعات خاصة
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى دراسة موضوعات غير تقليدية أو موضوعات متخصصة تفيد الطالب في مجال 

التخص . .ويشمل المقرر دراسة مفاهيم وأسس علمية وتجارب ومهارات معملية وتطبيقات في 

  تخص  الطالب. 

 DBT 111 or DBT 112 or DBT 113 or DBT 114المتطلب السابق: 
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 والتغذية في االستزراع المائيدكتوراه في الغذاء ( 4
 

 قسم الغذاء والتغذية في االستزراع المائي

Department of Aquaculture Food and Feeding 
 

 مقررات إجبارية

 

DFF 111 

 تغذية األسماك متقدم

 1+2عدد الساعات : 

دراسة يشمل المقرر تقديم معلومات واكتساب مهارات متقدمة في تغذية األسماك. ويشمل المقرر 

المكونات االساسيه التى تدخل فى تكوين العالئق واالحتياجات الغذائية لالنواع واالعمار المختلفة من 

االسماك والخامات التى تدخل فى تركيب العالئق واالعالف غير التقليدية، وطرق تكوين وحفظ وتداول  

رارها وطرق التغلب عليها. كما العالئق والسموم الفطريه التي تصيبها من حيث انواعها وتا يرها واض

يشمل المقرر دراسة استخدام طرق تكنولوجية حديثة في تصنيع وإنتاج أعالف اليرقات واألصباعيات 

واألمهات لألسماك البحرية واسماك المياه العذبة واستخدام المغذيات األتوماتيكية المتصلة بالحاسب اآلبي 

 في عمليات التغذية.

 دالمتطلب السابق:ال يوج

 

DFF 112 

 إدارة التفريخ وإنتاج الزريعه متقدم 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى تقديم معلومات متقدمة عن انظمة التفريخ وطرق إدارة المفرخات وطرق انتاج 

الزريعة. ويشمل المقرر دراسة آليات تنظيم وادارة مفرخات االسماك الزعنفية والقشريات والتعرف على 

المنتجة )ذاتية التغذية( النتاج زريعة االسماك وفهم تقنيات التفريخ األساسية والتخطيط  المناسب الكائنات 

النشاء المفرخات والتجهيزات المطلوبة واحتياجات المياه ومستلزمات التفريخ واإلعدادات المناسبة.  كما 

يخ الصناعى والرقابة التقنية يشمل المقرر دراسة انواع التكا ر وتطور المناسل وادارة االمهات والتفر

وتحديد الجنس وخصائ  البيض والتحضين والتفريخ واالستزراع غيرالمكثف  والمكثف لليرقات 

 والحصاد والتوزيع.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

DFF 113 

 فسيولوج  وعلم غدد األسماك والرخويات

 1+2عدد الساعات : 

التكا ر وفسيولوجية عمل الغدد الصماء. ويشمل المقرر  يهدف المقرر إلى فهم العالقة بين فسيولوجيا

التركيب التشريحى لكل جهاز من االجهزة الحيوية والوظائف الفسيولوجية له فى األسماك و الرخويات 

دراسة فسيولوجيا التكا ر وأنواع والغدد الصماء وإفرازاتها من الهرمونات ودورها في تنظيم النشاط 

يادة اإلفراز الهرموني واستخدام هرمونات صناعيا وأ رها على التبويض الجنسي لألسماك ونق  وز

تأ ر التغيرات الطبعيه والكميائية والمناخية على البيئيه المائية على وظائف الغدد والنضوج الجنسي. .و

 وارتباطها  باداء االسماك والعالقة بين االجهاد والهرمونات فى االسماك  والرخويات

 ال يوجد المتطلب السابق:
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DFF 114 

 تغذية القشريات والمحاريات

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى التعرف على أسس تغذية القشريات والمحاريات. ويشمل المقرر دراسة انواع القشريات 

والمحاريات الموجودة فى مصر واالحتياجات الغذائية من العناصر الغذائية المختلفة وطرق تكوين 

وانواعها التى تناسب االنواع واالعمار المختلفة من القشريات والمحاريات وطرق تقديم الغذاء األعالف 

 والعوامل المحددة والمؤ رة عليه.

 المتطلب السابق:ال يوجد

 

 مقررات إختيارية

 
DFF 211  

 رعاية أسماك المياه العذبه 
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى معرفة انواع اسماك المياه العذبة  والبيئات التى تعيش فيها وطرق تربيتها وطرق 

تغذيتها. ويشمل المقرر أنواع المفرخات السمكية السماك المياه العذبة ورعاية اسماك المياه العذبة فى 

عاية االمهات ا ناء موسم امهات( وكذلك ر -اطوار نامية -إصبعيات -المراحل العمرية المختلفه )يرقات

التفريخ وحضانة ورعاية أسماك مزارع المياه العذبة في جمهورية مصر العربية وطرق حضانة زريعة 

البلطي وإنتاج زريعة البلطي وحيد الجنس وتسمين أسماك البلطي في األحواض الترابية والسيطرة على 

ج البلطي بنظام الدورة الواحدة والدورتين في التكا ر العشوائي ألسماك البلطي في أحواض التسمين وإنتا

السنة وطرق حضانة زريعة القراميط في األحواض الترابية وتسمين أسماك القراميط في األحواض 

الترابية وتأ ير درجة حرارة المياه وحجم السمكة على معدالت تغذية األسماك أ ناء دورة اإلنتاج وطرق 

ترابية وتسمين أسماك المبروك في األحواض الترابية حضانة زريعة المبروك في األحواض ال

 واالستزراع المتعدد لألسماك وطبائع التغذية في األحواض الترابية. 

 DFF 111المتطلب السابق: 

 

DFF 212  
 رعايه أسماك المياه المالحه

 1+2عدد الساعات : 

يش فيها وطرق تربيتها وطرق يهدف المقرر الى معرفة انواع اسماك المياه العذبة  والبيئات التى تع

تغذيتها.  ويشمل المقرر دراسة تربية األسماك واالنتخاب الورا ي في األسماك ويشمل المقرر أنواع 

المفرخات السمكية السماك المياه المالحة ورعاية اسماك المياه المالحة فى المراحل العمرية المختلفه 

عاية االمهات ا ناء موسم التفريخ وحضانة ورعاية امهات( وكذلك ر -اطوار نامية -إصبعيات -)يرقات

أسماك مزارع المياه المالحة في جمهورية مصر العربية وطرق حضانة الزريعة واإلخصاب ونمو 

 اليرقات وتسمين األسماك مع دراسة أمثلة لرعاية أسماك الدنيس والقاروص والبوري .

 DFF 111المتطلب السابق: 

 

DFF 213  

 ستزراع الكائنات الدقيقه تغذية اليرقات وإ
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى دراسة طرق تغذية اليرقات وكيفية استزراع الكائنات الدقيقة الالزمة للتغذية. ويشمل 

المقرر دراسة اليرقات المائية  وانواع الكائنات الدقيقة التي يتم استزراعها باألحواض وطرق التغذية 
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المحددة لنوع الغذاء وعالقته بعمر السمكة ومعدالت النمو والتحول الغذائي وأنواع الغذاء والعوامل 

 ومشاكل سوء التغذية وعدم جودة العليقة المستخدمة.

 DFF 111 & DFF114المتطلب السابق: 

 

DFF 214  

 الهضم في األسماك
 1+2عدد الساعات : 

االسماك وعالقة التركيب بالهضم. ويشمل يهدف  المقرر الى تعريف الطالب بتركيب الجهاز الهضمى فى 

المقرر دراسة تشريح الجهاز الهضمي والتركيب النسيجي العضاؤه والوظاءف كل عضو ومدى 

ارتباطها بالتركيب واالنزيمات التى تفرزها الغدد الهضمية ومراحل الهضم، والتمثيل الغذائى للمركبات 

لعوامل التى تؤ ر فيها  ومصادر الطاقة ومنشطات النمو الغذائية المختلفة، ومسارات الطاقة المختلفة وا

 والهرمونات ووظائفها وأنواعها.

 DFF 113المتطلب السابق: 

 
DFF 215  

 إعداد وتصنيع علف األسماك
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى التعرف على كيفية اعداد وتصنيع علف االسماك ليوفر االحتاجات الغذائية االساسية 

ويشمل المقرر دراسة الطرق المختلفة لتصنيع والتعرف على حساب المواد المختلفة لخلطها معا حتى لها. 

تكون عليقة متوازنة. واالحتياجات الالزمة لتصنيع االعالف االعالف والعوامل التي تؤ ر في االحتياجات 

عمار المختلفة من األسماك الغذائية لألسماك وتكوين عالئق اقتصادية وصديقة للبيئة تناسب األنواع واأل

وقانون األعالف ومصنع العلف وأقسامه المختلفة وخطوات  التصنيع حتى التعبئة والتغليف وطرق 

المعامالت المختلفة على مواد العلف وتأ ير  التصنيع والتخزين على مواد العلف وتركيباته والعليقة وفترة 

الصناعية لألسماك واإلضافات الغذائية وغير  الصالحية و تحليل األعالف وتقنيات إنتاج األعالف

الغذائية الالزم إضافتها فى عالئق االسماك التقنيات المستخدمة فى صناعة  العالئق الصناعية لألسماك 

 وتقدير القيمة الغذائية والتكلفة االقتصادية لألنواع المختلفة  من العالئق الصناعية لألسماك.

 DFF 111المتطلب السابق: 

 

DFF 216  

 التمثيل الغذائي ومعدالت نمو األسماك

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى تقديم مفاهيم التمثيل الغذائى لالنواع واالعمار المختلفة من االسماك وعالقتها بمعدالت 

النمو. ويشمل المقرر دراسة االنزيمات التى تحلل المركبات المختلفة التى تدخل فى تركيب عالئق 

نواتج عملية التمثيل الغذائى ومسارات الطاقة والهرمونات التى تؤ ر فى عملية التمثيل الغذائى االسماك و

 لالسماك.

 DFF 111المتطلب السابق: 

 
DFF 217  

 التمثيل الغذائي ومعدالت نمو القشريات

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى تقديم مفاهيم التمثيل الغذائى لالنواع واالعمار المختلفة من القشريات وعالقتها بمعدالت 

النمو. ويشمل المقرر دراسة االنزيمات التى تحلل المركبات المختلفة التى تدخل فى تركيب عالئق 



 السمكي وتكنولوجيا األسماك بجامعة قناة السويسإلستزراع ا الئحة معهد 
 

 76 

ى تؤ ر فى عملية التمثيل الغذائى القشريات ونواتج عملية التمثيل الغذائى ومسارات الطاقة والهرمونات الت

 لالسماك.

 DFF 114المتطلب السابق: 

 

DFF 218  

 الغذاء وصحة األسماك

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى الربط بين نوعية ومكونات الغذاء والصحة العامة لألسماك. ويشمل المقرر معرفة 

االسماك من حيث وظائفها واعراض نقصها المركبات والعناصر الغذائية التى تدخل فى تركيب عالئق 

واالحتياجات الغذائية منها واضرار زيادة بعض  العناصر الغذائية على صحة االسماك والسموم الفطريه 

 واضرارها وطرق التغلب عليها.

 DFF 113المتطلب السابق: 

 

DFF 219  

 جودة المياه وإنتاجية األسماك في األحواض

 1+2عدد الساعات : 

مقرر الى دراسة الصفات الطبيعية والكيميائية لمياه المزارع السمكيه والشروط التى يجب توافرها يهدف ال

فى تلك المياه ومدى تا يرها على انتاجياتها من االسماك ومصادر التلوث وانواعها وتا يرها على انتاجية 

 وحيوية األسماك.
 DFF 112المتطلب السابق: 

 
DFF 211  

 حيوانات مائيةرعاية صحية وحجر 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى التعرف على  األمراض المختلفة التى تصيب االسماك فى المزارع السمكيه. وكذلك 

معرفة المناعة الطبيعية وطرق تنشيطها باستخدام تقنيات المختلفة. وكذلك معرفة طرق عالج االمراض 

اك وكذلك عزل  وحجر وعالج االسماك المصابة المختلفة التى تصيب االعمار المختلفة من االسم

 باالمراض المختلفة فى المزارع السمكية.

 DFF 112المتطلب السابق: 

 

DFF 211 
 موضوعات خاصة
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى دراسة موضوعات غير تقليدية أو موضوعات متخصصة تفيد الطالب في مجال 

التخص . .ويشمل المقرر دراسة مفاهيم وأسس علمية وتجارب ومهارات معملية وتطبيقات في 

  تخص  الطالب. 

 DFF 111 or DFF 112 or DFF 113 or DFF 114المتطلب السابق: 
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 المصايد دكتوراه في تكنولوجيا( 5
 

 قسم تكنولوجيا المصايد

Department of Fisheries Technology 

 

 مقررات إجبارية

 

DFT 111 

 تشريعات وقوانين الصيد 

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى دراسة التشريعات العامة والقوانين المنظمة للصيد وآليات تنفيذها والتعامل معها. 

الثروة السمكية في مصر العالقة بين القانون والدولة ومصادر القانون التعريف بقانون   ويشمل المقرر

والقانون الخاص ومصايد المياه الداخلية والبحيرات والمنخفضات الساحلية  والتفرقة بين القانون العام 

والصيد في المياه اإلقليمية والمنطقة االقتصادية الخالصة ومصايد أعالى البحار وتشريعات الصيد فى 

مياه الداخلية والمنخفضات الساحلية والصيد الرشيد والمحميات البحرية ومناطق الصيد الممنوعة ال

وقوانين الصيد والمخالفات والقيود القانونية فى مجال الثروة السمكية والتجمعات السمكية كثيرة الترحال 

ي الدولي. كما يشمل القيود والصيد خارج المياه اإلقليمية واالتفاقيات الدولية و مالمح القانون البحر

وأحكام التقاضي والقيود القانونية المنظمة للعمل  القانونية الواردة على الملكية واإليجار للمزارع السمكية 

زمام  –الدولة )األراضي  المرتبط بالنشاط السمكي وبعض الجرائم المرتبطة بسوء استخدام موارد 

القانونية المرتبطة بعقود الملكية واإليجار في  نهار( والصيغ البحار واأل –الممرات المائية  –البحيرات 

 المزارع السمكية.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

DFT 112 

 البيئة البحرية

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى دراسة مكونات وعناصر البيئة البحرية وعالقتها بالكائنات الحية في البيئة. ويشمل 

المقرر دراسة أنواع البيئة المائية وعناصر البئية البحرية وخواص ماء البحر جيولوجية البحار واألمواج 

التنوع البيولوجي للبيئة البحرية،  والتيارات البحرية الجغرافية الحياتية للبحار ودورة الغذاء ونماذج من

وطرق تحليل عشائر األسماك ودورات البيئة وأ ر البيئي على الكائنات الحية والعالقات المشتركة بين 

 المكونات الحية وغير الحية في البيئة البحرية وعالقة الكائنات ببعضها البعض. 

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

DFT 113 

 الثروات البحرية

 1+2لساعات : عدد ا

يهدف المقرر الى التعريف بالتنوع الكبير لثروات البحار مدى أهميتها بالنسبة لإلنسان. ويشمل المقرر 

تجمعات حيوانات البحر وتصنيفها  ومجتمعات الشواطئ ومجتمعات الرصيف القاري ومجتمعات قاع 

ذات األسالف األرضية والثروات البحر ومجتمعات اعالى البحار واألعماق السحيقة والحيوانات البحرية 

 المعدنية والطاقة المتجددة فى البحار.

 المتطلب السابق: ال يوجد
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DFT 114 

 بيولوجيا المصايد

 1+2عدد الساعات : 

مفهوم علم بيولوجيا يهدف المقرر إلى تقديم أسس ومفاهيم وعناصر بيولوجيا المصايد. ويشمل المقرر 

خذ العينات وتقييموالمخزون السمكي والنمو في األسماك والنمو في المصايد وأنواع العينات وطرق أ

تحليل النمو( والنضج الجنسي في األسماك  -تقدير العمر  –الحيوانات البحرية )المقاييس واألوزان 

وعالقته بالمصايد والنفوق في األسماك وبرامج الحاسب التحليلية واإلحصائية فى مجال بيولوجيا 

 المصايد.

 السابق: ال يوجد المتطلب

 

 مقررات إختيارية

 

DFT 211 

 تقييم بيئة األحياء المائية

 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى التعرف على خصائ  البيئة المائية وتقييم مكوناتها. ويشمل المقرر دراسة مفاهيم بيئة 

للمعيشة فى الوسط المائي وتأ ير األحياء المائية وسلوك االحياء المائية والعالقات البيئية وتحور األسماك 

العوامل البيئية على توزيع األسماك والهجرة وأفواج األسماك والعالقات االقتصادية والبيئة وتركيبة 

المصايد و التوزيع الديموجرافى للمصايد والموائل البحرية ولتنمية المتواصلة للبيئة ومصادر تلوث البيئة 

يا  وإعداد دراسات الجدوى االقتصادية والتغذية والنمو وتاريخ الحياة المائية وطرق تقييم المشروعات بيئ

 وديناميكية العشائروأعضاء الحس فى األسماك.

 DFT 112المتطلب السابق: 

 

DFT 212  

 التنمية المستدامة للثروات المائيه

 1+2عدد الساعات : 

ية وتقنين إستغاللها لتظل مورد مستديم يهدف المقرر إلى التعريف بمفهوم التنمية المستدامة للثروات المائ

لألجيال القادمة. ويشمل المقرر دراسة المصادر السمكية الطبيعية وكيفية تنميتها واالستزراع السمكي 

والبيانات الالزمة لدراسة المصايد واإلنتاج السمكي وطرق تقديره وإنتاجية الوحدة وتحليل جهد الصيد 

ج االقتصادي المستمر وتنمية مصايد البحيرات ومشاكل الصيد العرضي واإلنتاج األقصى المستمر واإلنتا

والجائر واضرارة وطرق تقديره واإلدارة البيواقتصادية للمصايد والحلول للمصادر والطرق المقترحة 

 للحفاظ على المخزون السمكي وإكثاره وتنميته .   

 DFT 113المتطلب السابق: 

 

DFT 213  

 أدوات الصيد تكنولوجيا تصنيع وإصالح
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر إلى التعريف بأهمية استخدام التكنولوجيا في تصنيع واستخدام أدوات الصيد. ويشمل المقرر 

واألشكال المختلفة  يهدف هذا المقررالى دراسة الطرق المختلفة لتصنيع شباك الصيد واألنواع دراسة 

من األسماك وتطور شباك الصيد وصيانتها وتصميم حرف  لشباك الصيد ومالئمتها لألنواع المختلفة

المناسبة ونظم الصيد ميكانيكية الصيد و إدارة  تكنولوجيا الصيد وأهميته وأماكن الصيد  الصيد ومفهوم 

 مراكب الصيد.

 DFT 114المتطلب السابق: 
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DFT 214  

 التلوث البحري

 1+2عدد الساعات : 

در التلوث البحري ومدى خطورتها على البيئة البحرية وعلى تعريف الطالب بمصايهدف المقرر إلى 

صحة األنسان. ويشمل المقرر دراسة خطورة مفهوم الثلوث ومصادر التلوث وحركة الملو ات في البيئة 

المائية وخصائ  الملو ات وكيفية االنتشار والعوامل البيئية التي تؤ ر على انتشار هذه الملو ات 

لداخلية والبحيرات وأنواع الملو ات المختلفة والتلوث بالبترول والغاز وكيفية حماية والملو ات في المياه ا

 البيئة من هذه الملو ات وكيفية منع وتقليل التلوث ومعالجة المخلفات.

 DFT 111 & DFT 112المتطلب السابق: 
 

DFT 215  

 السالمة البحرية 
 1+2عدد الساعات : 

وأسس السالمة البحرية وأهميتها للحفاظ على سالمة اإلنسان والبئية يهدف المقرر إلى تقديم مفاهيم 

البحرية. ويشمل المقرر دراسة األخطار المحتملة وأسبابها وكيفية التعامل معها مثل الحرائق وكيفية منعها 

السفن للتعامل معها واستخدام معدات الحريق ومعدات النجاة  وإطفاءها وتدريب العاملين على ظهر

السفينة والتفتيش البحرى وأسس حماية البيئة  اذ والعالقات اإلنسانية بين كل من يعمل على ظهر واإلنق

البحرية واالتفاقيات الدولية فى هذا الشأن واسس السباحة البحرية والغطس واالنقاذ البحرى وأنظمة 

كب وواجبات ومهام المراكب والسفن وكيفية فحصها واتزان السفن وتأ ير عمليات الصيد على  بات المرا

 صناع السفن(. –االدارة  -الصيادون  –الشركاء فى انظمة الصيد )مالك السفن 

 DFT 111 & DFT 114المتطلب السابق: 
 

DFT 216  

 المصايد الداخلية

 1+2عدد الساعات : 

خلية يهدف المقرر إلى التعريف بالمصايد الداخلية وأنواعها. ويشمل المقرر دراسة مفهوم المصايد الدا

 وعناصرها ومكوناتها واالستغالل األمثل لثرواتها وطرق الحفاظ عليها وتنميتها.

 DFT 111 & DFT 114المتطلب السابق: 
 

DFT 217  

 المصايد التجارية

 1+2عدد الساعات : 

التجارية  التعريف بالمصايد التجارية وأنواعها. ويشمل المقرر دراسة مفهوم المصايديهدف المقرر إلى 

التسويق والمؤسسات التسويقية والتسعير  النظام التسويقي وإستراتيجية ودراسة وعناصرها ومكوناتها 

األسواق الداخلية والخارجية وماهية  والترويج والتوزيع والرقابة على الصادرات. كما يشمل المقرر تقسيم

 ة.االلكترونية وبورصة األسماك وتنمية المصايد التجاري التجارة 

 DFT 111 & DFT 114المتطلب السابق: 
 

DFT 218  

 االحصاء البيولوج 

 1+2عدد الساعات : 

الحديثة في تحليل البيانات والنتائج المتعلقة بالمصايد  يهدف المقرر إلى استخدام الطرق اإلحصائية 

واالستزراع السمكي. ويشمل المقرر دراسة الطرق الرقمية لوصف وعرض البيانات والتوزيع الطبيعي 

النظريات وتحليل  ر والتوزيع التكراري وتحليل البيانات ونظرية االحتماالت والتقييم النقطي واختبا
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العينات والطرق  النزعة المركزية ومقاييس التشتت وقبول  التباين واالنحدار واالرتباط ومقاييس 

 اإلحصائية المختلفة لتقييم العينة  والحكم اإلحصائي على العينات.

 DFT 112المتطلب السابق: 

 

DFT 219  

 فيزياء وأرصاد جوية

 1+2عدد الساعات : 

دراسة األسس الفيزيائية وعالقتها باألرصاد الجوية لخدمة عمليات الصيد. ويشمل  إلىيهدف المقرر 

المقرر العوامل المناخية وتأ يرها على ظروف البحر والضغط الجوى والمناخ والسالسل الغذائية والنوات 

 . وصيد األسماك واالرصاد وسلوك األسماك والعواصف وتأ يرها على تواجد وهجرة األسماك

 DFT 114تطلب السابق: الم

 

DFT 211 
 موضوعات خاصة
 1+2عدد الساعات : 

يهدف المقرر الى دراسة موضوعات غير تقليدية أو موضوعات متخصصة تفيد الطالب في مجال 

التخص . .ويشمل المقرر دراسة مفاهيم وأسس علمية وتجارب ومهارات معملية وتطبيقات في 

  تخص  الطالب. 

 DFT 111 or DFT 112 or DFT 113 or DFT 114المتطلب السابق: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


