
  وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني 
  قطاع التعلیم الفني          

  اإلدارة المركزیة للتعلیم الفني    
  اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي    

  مكتب مستشار تنمیة المواد الزراعیة
============                      

    
  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخءباألجزاكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

نظام   م
  الدراسة

/ المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  التخصص

  التطرید والھجرة
 -مراحل إنتاج البیض(ة دودة الحریر التوتیة إنتاج بیض فراش

  ) محطات إنتاج البیض –التفقیس الصناعي للبیض 
 التربیة التقلیدیة –تربیة دیدان الحریر ومواصفات مكان التربیة 

  واألدوات المستخدمة
  الطریقة الحدیثة لتربیة دیدان الحریر واألدوات المستخدمة

  ة والكبیرة ونموذج بیت التربیة تربیة األعمار الصغیر
  األمراض التي تصیب دیدان الحریر 

  التشرنق

 سنوات ٣  ١
تربیة نحل   جمیع المجاالت  زراعي

  ودیدان حریر

  یة دیدان الحریربالسیاسة العامة للنھوض بتر
  إنتاج سم النحل

  إنتاج صمغ النحل 
  طاعات العسلیة أنتاج العسل والق

  إنتاج شمع النحل 
  تسمم النحل بالمبیدات 

   طرق عالجھا -أسباب ضعف الطوائف 
  تقویم العملیات النحلیة على مدار العام

 سنوات ٣  ٢
  )إعداد مھني(

تخصص تربیة 
النحل ووقایة 
  المزروعات

  تربیة النحل

  السیاسة العامة للنھوض بالنحالة والنحل في مصر
  

  : ملحوظة
ةة في امتحانات الدبلومات الفنیة ي مادأجزاء المحذوفة في سئلة من األأي أحالة وجود في  ع  سوف تلالزراعی تم توزی ي وی غ

  سئلةاألدرجتھا علي باقي 
  

  مدیر عام اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي      مدیر عام تنمیة المواد الزراعیة         الموجھ العام المركزي     

  )صبحي محمود عبد العدل/ مھندس (         )أحمد أمین إبراھیم/ مھندس (       )أحمد سلیمان علي/ م     (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني
  قطاع التعلیم الفني          

  اإلدارة المركزیة للتعلیم الفني    
  اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي    

  مكتب مستشار تنمیة المواد الزراعیة
============                        

      
  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخباألجزاءكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

نظام   م
  الدراسة

/ المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  التخصص

  )یةالتجارب الحقل(  محاصیل الحقل  جمیع المجاالت  ١

٢  
 سنوات ٣

  زراعي
مجال استصالح 

األراضي 
والمیكنة 
  الزراعیة

استزراع 
األراضي 
  الصحراویة

   أھم معالم التركیب المحصولي-
   أفضل النظم المحصولیة المطبقة باألراضي الجدیدة-
   أھم الدورات الزراعیة في األراضي الجدیدة-
   بعض المحاصیل الحدیثة الواجب إدخالھا في األراضي الجدیدة-
   دورات االستزراع والتنمیة في األراضي المختلفة-
  أسالیب الخدمة في األراضي المختلفة-
  ٣  صیانة األراضي والمحاصیل في المناطق المختلفة-

تخصص 
استصالح 
األراضي 
والمیكنة 
  الزراعیة

  إنتاج المحاصیل

  التجارب الزراعیة-

   المتخلفات النباتیة للمصانع-
  ٤   موسمیة إنتاج العلف األخضر-

  وات سن٥

شعبة اإلنتاج 
  الحیواني

 إنتاج محاصیل
   تداول وتجھیز محصول العلف الناتج-  العلف

 سنوات ٣  ٥
  )إعداد مھني(

جمیع 
   التجارب الزراعیة-  إنتاج نباتي  التخصصات

  
  : ملحوظة

ةبلومات الفنیة ي مادة في امتحانات الدأجزاء المحذوفة في سئلة من األأي أحالة وجود في  ع  سوف تلالزراعی تم توزی ي وی غ
  سئلةاألدرجتھا علي باقي 

  
  مدیر عام اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي      مدیر عام تنمیة المواد الزراعیة         الموجھ العام المركزي     

  )محمود عبد العدلصبحي / مھندس (         )أحمد أمین إبراھیم/ مھندس (       )دمحم أحمد سید أحمد/ م (   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني
  قطاع التعلیم الفني          

  اإلدارة المركزیة للتعلیم الفني    
  اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي    

  مكتب مستشار تنمیة المواد الزراعیة
============                        

      
  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخباألجزاءكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

نظام   م
  الدراسة

/ المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  التخصص

 سنوات ٣  ١
  زراعي

جمیع 
  ألبان  المجاالت

  لمثلجات اللبنیة الریع في ا–المثلجات اللبنیة 
 بدائل المنتجات الدھنیة– بدائل الجبن –بان لبدائل األ  
 المنتجات الثانویة التي تنتج من صناعة األلبان 
  منفحة –جبن ( دراسة جدوى إلنشاء مشروع صغیر (  

٢  
تخصص 

ألبان 
وصناعات 

  زراعیة

  ألبان

  طرق –لیھا  طرق الحصول ع– انواعھا – تعریفھا –القشدة
 حساب كمیة القشدة 

  المثلجات اللبنیة– السمن - الریع في الزبد–الزبد  
  اقامة مشروع اقتصادي –إنشاء وتجھیز معمل البان صغیر 

  لتصنیع األلبان 

٣  

 سنوات ٣
  )إعداد مھني(

تخصص 
 السمن    األلبان  صحة بیطریة

  الجبن  

٤  
 سنوات ٣

تعلیم (
وتدریب 

  )مزدوج

فني صناعات 
غذائیة 

تخصص (
تصنیع 
األلبان 

  ومنتجاتھا

تصنیع 
األلبان 

  ومنتجاتھا

  حسابات الزبد – غش الزبد –الزبد  
  الریع في الزبد 
  االساس في الصناعة – تركیب السمن – تعریفھا –السمن  
  تصافى السمن –صفات وعیوب السمن   
 غش السمن  
  استعماالتھا– القیمة الغذائیة –المورتة   

٥  
تخصص 
تصنیع 
  غذائي

تكنولوجیا 
لبان األ

  ومنتجاتھا 

 صناعھ الجبن الدمیاطي 
  صناعھ الجبن الدمیاطي بالقشدة 
  صناعھ الجبن نصف جاف 
  صناعھ الجبن الجاف 
  الشرش واستخداماتھ 
  العیوب–المواصفات القیاسیة للجبن  
 الطرق الحدیثة لصناعھ الجبن  

٦  

   سنوات٥

شعبة اإلنتاج 
  الحیواني

اختبارات 
ة مراقب

جودة 
   )ألبان(

 اللون – القوام – عیوب الطعم – انواعھا – الزبد تعریفھا  
  السمن 
  االلبان المتخمرة 
 المثلوجات اللبنیة 
  االلبان المكثفة و المجففھ  

  : ملحوظة
ةي مادة في امتحانات الدبلومات الفنیة أجزاء المحذوفة في سئلة من األأي أحالة وجود في  ع  سوف تلالزراعی تم توزی ي وی غ

  سئلةاألدرجتھا علي باقي 
  

  مدیر عام اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي      مدیر عام تنمیة المواد الزراعیة         الموجھ العام المركزي     

  )صبحي محمود عبد العدل/ مھندس (         )أحمد أمین إبراھیم/ مھندس (       )مصطفى جالل الدكروري/ م ( 
  



  وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني
  طاع التعلیم الفنيق          

  اإلدارة المركزیة للتعلیم الفني    
  اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي    

  مكتب مستشار تنمیة المواد الزراعیة
============                        

      
  مات الفنیةفي االمتحانات للدبلو ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخباألجزاءكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

نظام   م
  الدراسة

/ المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  التخصص

 سنوات ٣  ١
  جمیع المجاالت  زراعي

٢  
 سنوات ٣

تعلیم (
وتدریب 

  )مزدوج

  جمیع المھن

٣  
 سنوات ٣

تعلیم (
  )مزدوج

تخصص 
تكنولوجیا تربیة 
  وإنتاج األسماك

  حاسب آلي

 مجموعة الدوال 
RANK- INT – TRU ـ  ـ MEDIAN - GEGOMEAN 

- HARMEAN – VARP  
INTERCEPT - PEARSON -  STDEVP - 

QUARTILE SLOPE أ OR - AND – IF  

شعبة اإلنتاج    سنوات٥  ٤
  التقاریر   حاسب آلي  الحیواني

 الماكرو  
  

  : ملحوظة
ةحانات الدبلومات الفنیة ي مادة في امتأجزاء المحذوفة في سئلة من األأي أحالة وجود في  ع  سوف تلالزراعی تم توزی ي وی غ

  سئلةاألدرجتھا علي باقي 
  

  مدیر عام اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي      مدیر عام تنمیة المواد الزراعیة         الموجھ العام المركزي     

  )صبحي محمود عبد العدل/ مھندس (         )أحمد أمین إبراھیم/ مھندس (       )ھشام عطیة سلیمان / ع(   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني
  قطاع التعلیم الفني          

  اإلدارة المركزیة للتعلیم الفني    
  اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي    

  مكتب مستشار تنمیة المواد الزراعیة
============                        

      
  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخباألجزاءكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

نظام   م
  الدراسة

/ المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  التخصص

 سنوات ٣  ١
  زراعي

مجال اإلنتاج 
الحیواني 
  والداجني

یوان صحة الح
  والدواجن

  :الوحدة الخامسة 
  اإللتھابات والخراریج: الباب الثالث. 
 إصابات العظام -إصابة المفاصل واآلربطة : الباب الرابع  - 

 .العرج
 العملیات الجراحیة :  الباب الخامس. 
 مشاكل الحافر والظلف : الباب السادس- 

  )بالكامل: (الوحدة السادسة 
  التحكم في اإلدرارتشریح الضرح و: الباب األول. 
 شواذ اإلدرار  -التشوھات في الضروع : الباب الثانى 

 .  أودیما الضرع واإللتھابات -ووقفھا
 أمراض الضرع: الباب الثالث. 
 عیوب اللبن وشوائبھ : الباب الرابع. 
 مشاكل -أساسیات عالج إلتھاب الضرع : الباب الخامس 

انة معدات  صی-الضرع واللبن الناتج من المحالب اآللیة 
  . أنظمة تبرید اللبن- الحلب اآللى 

 سنوات ٣  ٢
  )إعداد مھني(

تخصص صحة 
  صحة بیطریة  بیطریة

   ) :٣٣٨بدایة من صفحة ( الباب الثالث 
 أمراض الطیور المائیة  
 أمراض األرانب  
 الشروط في مجازر الدواجن. 

  ):كامال(الباب الرابع  
 أعمال الرقابة الصحیة على األلبان واللحوم. 

  ):كامال(الباب الخامس 
 التمریض البیطرى.  

  
  : ملحوظة

ةي مادة في امتحانات الدبلومات الفنیة أجزاء المحذوفة في سئلة من األأي أحالة وجود في  ع  سوف تلالزراعی تم توزی ي وی غ
  سئلةاألدرجتھا علي باقي 

  
  ر عام اإلدارة العامة للتعلیم الزراعيمدی      مدیر عام تنمیة المواد الزراعیة         الموجھ العام المركزي     

  )صبحي محمود عبد العدل/ مھندس (         )أحمد أمین إبراھیم/ مھندس (       )رأفت فوزي عبد السید / د( 
  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني
  قطاع التعلیم الفني          

  اإلدارة المركزیة للتعلیم الفني    
  لعامة للتعلیم الزراعياإلدارة ا    

  مكتب مستشار تنمیة المواد الزراعیة
============                        

      
  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخباألجزاءكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

نظام   م
  الدراسة

 /المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  التخصص

١  
مجال استصالح 

األراضي 
والمیكنة 
  الزراعیة

  صیانة وإصالح 
  )عملي ( 

  سجالت الصیانة 
التدریب علي الطرق الفنیة لتخزین العدد والخامات المستخدمة في 

  عملیات الصیانة 
  التعرف علي بعض االسعافات األولیة البسیطة

  عرف علي استخدام  طفایة الحریق داخل الورشة الت

٢  

 سنوات ٣
  زراعي

مجال فني  
  معامل 

  ورش عملیة 
  )عملي ( 

  )برادة ( وصل قطعتین من المعدن بالبرشام                       
  )كھرباء) ( الداتا شو ( صیانة وتشغیل جھاز العرض الضوئي 

  ) زجاج ( عمل ماتومیتر وھو جھاز  ھیر                           

تخصص   ٣
  التصنیع الغذائي 

صیانة وإصالح  
  آالت 

  )عملي ( 

  اصالح آالت مصنع العجائن 
خطوات صیانة لوحات التوزیع ومفاتیح الوقایة والتشغیل لآلالت 

  بالمصنع 
  خطوات صیانة وإصالح األعطال ألجھزة مراقبة الجودة 

٤  
تخصص استصالح 
األراضي والمیكنة 

  الزراعیة 

یانة وإصالح ص
  الجرارات 

  )عملي ( 

  استخدام أجھزة قیاس أقطار  األسطوانات
  نزع جلب األسطوانات  بالزراجین

  تغییر شنابر المكبس والبنز

٥  

   سنوات٥

شعبة اإلنتاج 
  الحیواني

  صیانة وإصالح 
  )عملي ( 

  اختبار عملي في أعمال التوصیالت الكھربائیة 
  طرق صیانة وإصالح المجرشة ذات المطارق 

  انة وإصالح ماكینة نثر السماد البلدي صی

 سنوات ٣  ٦
  )إعداد مھني(

جمیع 
  التخصصات 

  صیانة وإصالح 
  )عملي ( 

  ترتیب أعمال الصیانة عند التخزین الموسمي للمعدات 
  تطبیق عملي علي كیفیة استخدام العدد في أعمال الصیانة الوقائیة 

٧  
میكنة ( مھن 

 فني –اعیة زر
 فني –بساتین 

  )إنتاج بساتین 

  صیانة وإصالح 
  )تحریري( 

  صیانة آلة العزیق
  معاییر الرشاشة اآللیة  بالطریقة الحجمیة 

  صیانة آلة الدراس والتذریة 

٨  
  مھنة

میكنة  ( 
  )زراعیة 

أساسیات 
  میكانیكیة 

  )تحریري ( 

  كیفیة حساب ثمن الخامات إلصالح جرار 
  لتشغیل حساب زمن دورة ا

  حساب تكالیف اإلنتاج 
  حساب األرباح 

٩  

 سنوات ٣
تعلیم (

وتدریب 
  )مزدوج

  مھنة
فني إنتاج ( 

  )بساتین 

  جرارات زراعیة 
  )عملي ( 

  فك العجلة المطلوب إصالحھا 
  إخراج اإلطارات الداخلیة 
  الكشف علي مكان القطع 

  لحام اإلطارات الداخلیة وإعادة تركیبھا 
  : ملحوظة

ةي مادة في امتحانات الدبلومات الفنیة أحذوفة في جزاء المسئلة من األأي أحالة وجود في  ع  سوف تلالزراعی تم توزی ي وی غ
  سئلةاألدرجتھا علي باقي 

  
  مدیر عام اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي      مدیر عام تنمیة المواد الزراعیة         الموجھ العام المركزي     

  )صبحي محمود عبد العدل/ مھندس (         )ین إبراھیمأحمد أم/ مھندس (       )مدحت إبراھیم دمحم/ م     (



  وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني
  قطاع التعلیم الفني          

  اإلدارة المركزیة للتعلیم الفني    
  اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي    

  مكتب مستشار تنمیة المواد الزراعیة
============                      

      
  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخباألجزاءكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

نظام   م
  الدراسة

/ المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  التخصص

 إدارة مشروعات  ١
  زراعیة صغیرة

 .دراسة جدوي المشروعات الحیوانیة
 .الكفاءة االداریة للمشروعات الزراعیة  مؤشرات الكفاءة التسویقیة

 .الوحدة التاسعة إلي رابعا دعم المشروعات 
 . التجربة  المغربیة -التجربة االیطالیة  

  . الوحدة التاسعة - التجربة السعودیة  

٢  

 سنوات ٣
  جمیع المجاالت  زراعي

التسویق 
  الزراعي

 .لنوافذ التسویقیةتحلیل ا
  أھمیة الحكومة االلكترونیة -التسویق عبر االنترنت  

 .  فوائدھا -التجارة االلكترونیة 
 .السوق االلكترونیة االفتراضیة إلي طرق التسویق االلكتروني 

  الترویج من خالل البرید االلكتروني-خطوات التسویق االلكتروني 
 .لتداول في البورصة المصریة  ا-مزایا استخدام البرید االلكتروني 

  .نظام التداول عبر االنترنت
  

 سنوات ٣  ٣
  )إعداد مھني(

جمیع 
  إدارة مزارع  التخصصات

 .اھم معاییر الكفاءة في المشروعات الزراعیة 
 .معاییر الكفاءة  االنتاجیة : أوال 
 .معاییر الكفاءة االقتصادیة : ثانیا 

 .السمات الرئیسیة للعامل الكفء  
 .امل المؤثرة علي كفاءة العامل العو

 .مؤشرات كفاءة العامل  
 .أسالیب تحسین كفاءة العامل  

  .أثر تحسین كفاءة العامل علي نجاح المشروعات المزرعیة 
  

٤  
 سنوات ٣

تعلیم (
  )مزدوج

تخصص 
تكنولوجیا تربیة 
  وإنتاج األسماك

  

اقتصادیات 
وإدارة 

مشروعات 
  سمكیة

 معدل العائد المحاسبي علي  -مدخالت ومخرجات المشروع  
 .االستثمار 

 . دلیل الربحیة –الطرق المعدلة بالوقت 
 .   طریقة جمع السنوات - إھالك اآلالت والمعدات بالمشروع 

الشروط الواجب مراعاتھا عند إنشاء  -طریقة ساعات التشغیل 
 .مزرعة سمكیة 

  السیطرة علي نمو الحشائش–تكنولوجیا نظم االستزراع السمكي 
 .المائیة في المزارع السمكیة 

 .إعداد دراسة جدوي مبسطة لمشروع صغیر ال نتاج األسماك 
 .استخدام معاییر ومؤشرات بالتقییم المالي 

بعض المعلومات الواجب أخذھا في االعتبار عند دراسة مشروع 
  .استزراع سمكي 

٥  

 سنوات ٣
تعلیم (

وتدریب 
  )مزدوج

میكنة ( مھن 
  فني –زراعیة 

 فني –ین بسات
  )إنتاج بساتین

  إدارة مزرعیة

 العوامل التي تؤثر علي الھامش التسویقي
  التكالیف الظاھرة والتكالیف الضمنیة-مفھوم التكالیف 

 دوال التكالیف
 استكمال دوال التكالیف

 حساب متوسطات التكالیف
   التكالیف المباشرة-اھم عناصر تكالیف استخدام اآلالت والمعدات 



  
      

  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخباألجزاءكشف : تابع 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

٦  

 سنوات ٣
تعلیم (

وتدریب 
  )مزدوج

مھنة فني 
  إدارة مشروعات  صناعات غذائیة

 ائيالتخطیط إلحدى مشروعات التصنیع الغذ
 ادارة مشروع غذائي صغیرة 

 ) التسجیل في الدفاتر المالیة ( القید 
 اعداد میزانیة المشروعات

 افرنجي / عمل دراسة جدوى لمخبز بلدي 
  عمل دراسة جدوى لمعمل ألبان

تخصص تصنیع   ٧
  غذائي

إدارة مشروعات 
  صغیرة

  القید المركب- السجالت والقوائم المالیة 
  الترحیل- دفتر االستاذ 

  سجالت وقوائم التكالیف- میزان المراجعة 
  انشطة الرقابة-المیزانیة العمومیة 

   مراجعة االرصدة- نظام الرقابة علي العنصر البشري 
  تحلیل النشاط التسویقي ومدي فاعلیتھ

  إدارة مزرعیة  ٨

 ة توضیحیة مستوي میكنة أي عملیة زراعیة  أمثل
  مرحلة انتشار الحیازات - استراتیجیة المیكنة الزراعیة في مصر 

 الكبیرة
 مرحلة ھیمنة الجمعیات التعاونیة علي القطاع الزراعي

 مرحلة االتجاه نحو تقییم الخدمات اآللیة في الزراعة
 تخطیط مرحلي لتحقیق ھذا التطور

  استراتیجیة مقدمة للمیكنة الزراعیة في مصر 

٩  

تخصص 
استصالح 
األراضي 
والمیكنة 
  الزراعیة

  تكالیف

 حساب مراقبة التكالیف الزراعیة غیر المباشر
 حساب مراقبة إنتاج الزراعات القائمة

  حساب مراقبة المحاصیل - حساب مراقبة التكالیف التسویقیة 
 المباعة

   نظام انفصال حسابات التكالیف-حساب األرباح والخسائر  
 ف تسویة الفروق بین نتائج المحاسبة المالیة ومحاسبة التكالی

   تكلفة تشغیل اآلالت-تقدیر التكالیف لآلالت الزراعیة 
  التكالیف الثابتة وحساب تكالیف استخدام أھم اآلالت الزراعیة 

١٠  

   سنوات٥

شعبة اإلنتاج 
  تسویق  الحیواني

 تطور التسویق التعاوني حتي التسویق التعاوني والتصدیر 
 ا المشاكل والعقبات التي تواجھ التسویق التعاوني وكیفیة حلھ

  تسویق ماشیة اللحم
   تسویق األغنام والماعز-تسویق ماشیة اللبن 

 تسویق األلبان ومنتجاتھا والمسار التصنیعي لأللبان
  تسویق الدواجن والبیض

  
  : ملحوظة

ةي مادة في امتحانات الدبلومات الفنیة أجزاء المحذوفة في سئلة من األأي أحالة وجود في  ع  سوف تلالزراعی تم توزی ي وی غ
  سئلةاألدرجتھا علي باقي 

  
  مدیر عام اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي      مدیر عام تنمیة المواد الزراعیة         الموجھ العام المركزي     

  )صبحي محمود عبد العدل/ مھندس (         )أحمد أمین إبراھیم/ مھندس (       )عصام سعید صقر/ م (    
  
  
  
  
  
  



  التعلیم الفنيوزارة التربیة والتعلیم و
  قطاع التعلیم الفني          

  اإلدارة المركزیة للتعلیم الفني    
  اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي    

  مكتب مستشار تنمیة المواد الزراعیة
============                      

      
  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  تاریخ التي تم حذفھا من المنھج بعدباألجزاءكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

نظام   م
  الدراسة

/ المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  التخصص

  آفات زراعیة  جمیع المجاالت  ١

 –أنواع الجعال – حشرات الزیتون والرمان –آفات الحلویات 
– البقولیة –الصلیبیة –الباذنجانیة –عیة القر( حشرات العائلة 

 الحشرات –حشرات نباتات الزینة واألشجار الخشبیة ) الخبازیة 
   اآلفات الغیر حشریة –الضارة باإلنسان وصحة الحیوان 

٢  
مجال تكنولوجیا 
إنتاج وتصنیع 

  األسماك

  أساسیات
  تربیة االسماك

 تطور –  جھاز التفریخ– االصطناعي –التفریح النصف طبیعي 
 العالقة بین النمو والعمر في -الجنین داخل البیضة وتطور الیرقات

   مرشد المزارع السمكیة –األسماك 

٣  

 سنوات ٣
  زراعي

مجال تكنولوجیا 
إنتاج وتصنیع 

  األسماك
  مزارع سمكیة

 – تغذیة األسماك باألقفاص العائمة –الزراعة السمكیة في األقفاص 
 تطھیر –السمكیة  إدارة المزارع -أسالیب االستزراع السمكي 

   حساب معدل كثافة األحواض وعالقتھ بنمو األسماك –األحواض 

 سنوات ٣  ٤
  )إعداد مھني(

تخصص تربیة 
النحل ووقایة 
  المزروعات

  وقایة مزروعات

 آفات العائلة –آفات القرعیات ) آفات الحلویات و الزیتون 
 آفات الحبوب) الخبازیة – البقولیة –الصلیبیة –الباذنجانیة (

 آفات نباتات الزینة واألشجار الخشبیة  -المخزونة ومنتجاتھا 
 آفات حیوانات -  الحشرات الضارة باإلنسان- واألخشاب المصنعة 

 المشكالت – اآلفات الحشریة في الزراعات الصحراویة –المزرعة 
  الحشریة في الزراعة المحمیة 

٥  
فني (مھن 
 فني –بساتین 

  )إنتاج بساتین
  مكافحة آفات

ات العائلة آف)  العنب- الموز – المشمش –التفاح  –الخوخ (آفات 
 أفات نباتات الزینة – آفات العائلة الوردیة –) الباذنجانیة–القرعیة (

 – آفات الزراعات الصحراویة ومشاكلھا –وآفات األشجار الخشبیة 
  آفات البرسیم الحجازي والشعیر 

٦  

 سنوات ٣
تعلیم (

وتدریب 
 مھنة میكنة  )مزدوج

  زراعیة
  

  مكافحة آفات

 –القرعیة ( آفات العائلة)  المشمش – التفاح –الخوخ (آفات 
 أفات نباتات الزینة وآفات - آفات العائلة الوردیة )الباذنجانیة 

 آفات – آفات الزراعات الصحراویة ومشاكلھا –األشجار الخشبیة 
  البرسیم الحجازي والشعیر 

٧  
 سنوات ٣

تعلیم (
  )مزدوج

تخصص 
وجیا إنتاج تكنول

  وتربیة األسماك

  مصائد
  وطرق
  صید

  األسماك

 اإلنتاج من –األوضاع الراھنة إلنتاج األسماك في الوطن العربي 
 – اإلنتاج من االستزراع السمكي –المصاید البحریة والداخلیة 

 – وسائل النھوض بوسائل الصید –مشاكل الصید في الوطن العربي 
 – اإلدارة البیولوجیة للمصاید –دراسة المركز اإلنتاجي لألسماك 

  التوصیات الخاصة بتحسین أدوات الصید للنھوض بمھنة الصید 
  

  : ملحوظة
ةي مادة في امتحانات الدبلومات الفنیة أجزاء المحذوفة في سئلة من األأي أحالة وجود في  ع  سوف تلالزراعی تم توزی ي وی غ

  سئلةاألدرجتھا علي باقي 
  

  مدیر عام اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي      مدیر عام تنمیة المواد الزراعیة         يالموجھ العام المركز     

  )صبحي محمود عبد العدل/ مھندس (         )أحمد أمین إبراھیم/ مھندس (       )عزت عارف عبد الحمید/ م ( 
  
  



  وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني
  قطاع التعلیم الفني          

  دارة المركزیة للتعلیم الفنياإل    
  اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي    

  مكتب مستشار تنمیة المواد الزراعیة
============                      

      
  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخباألجزاءكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ م الدراسيللعا

نظام   م
  الدراسة

/ المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  التخصص

  اصفرار العنب: الفیتوبالزما
 التحرن العنید في الموالح: االسبیروبالزما

 )قوباء الموالح(الفیروس و األمراض الفیروسیة 
تجعد أوراق البطاطس   -  التبرقش في الفول -  القمة في الموزتورد 

 الطماطمو
 التخطیط –التدھور السریع في الموالح   -  الموزایك في البطاطس

 في القصب
تجعد الجذور في الخضر :  تسببھاالنیماتودا و األمراض التي

  التدھور البطئ في الموالح–الفاكھة و
 ) العدار– الحامول –الھالوك (ة المتطفلة النباتات الزھری

 )األشنات –ریم األرز(الطحالب و األشنات 

  أمراض نبات  جمیع المجاالت  ١

 األمراض الفسیولوجیة
  تابع فساد االغذیة

 ) فساد االغذیة المعلبة- فساد اللحوم-فساد االسماك(
  التسمم الغذائى

  انواعھا- بیة  التخمرات المیكرومبادئ
  االحتیاجات الالزمة للصناعات التخمیریة

 انتاج كحول االیثانول
  انتاج الخل

 انتاج حامض الستریك

٢  

 سنوات ٣
  زراعي

مجال فني 
  میكروبیولوجي  معامل

  انتاج الخمیرة
  مصادر تلوث األغذیة بالمیكروبات

 كتیریا في الغذاء العوامل المؤثرة على نمو الب
 الطرق العامة لحفظ األغذیة 

  دور الخمیرة في تخمیر العجین –انتاج خمیرة الخباز 
  التسمم الغذائي –فساد الغذاء 

مصادر تلوث األلبان و التغیرات التي تحدثھا المیكروبات في األلبان 
  طرق حفظ األلبان –

 ریق اللبن الخاماألمراض التي تنتقل عن ط

جمیع   ٣
  میكروبیولوجي  التخصصات

 میكروبیولوجي األلبان ومنتجاتھ
  أمراض اللفحات والندوات والتبقعات

  االمراض التي تسببھا البكتریا 
  االمراض التي تسببھا الفیروسات 

  االمراض النباتیھ المتسببھ عن الطحالب واالشنات
  األمراض النباتیة المتسببة عن النیماتودا

  النباتات الزھریة المتطفلة
  )األمراض الفسیولوجیة ( أمراض النبات غیر الطفیلیة 

٤  

 سنوات ٣
  )إعداد مھني(

تخصص تربیة 
النحل ووقایة 
  المزروعات

  أمراض نبات

  أمراض اللفحات والندوات والتبقعات



  
      

  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  تاریخ التي تم حذفھا من المنھج بعدباألجزاءكشف : تابع 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

  التغیرات الطبیعیة والكیماویة التي تحدث أثناء تسویة الجبن
  ب الجبن الناتجة من التلوث بالمیكروباتعیو

  أنواع القشدة والزبد
  البادئات المستخدمة في صناعة القشدة والزبد

٥  

مھنة فني 
صناعات غذائیة 

تخصص (
تصنیع األلبان 

  )ومنتجاتھا

میكروبیولوجي 
األلبان 

  ومنتجاتھا
  المیكروبات المسببة لعیوب الطعم والرائحة واللون في الزبد

 األمراض البكتیریة 
 األمراض الفیروسیة 

 األمراض الناتجة عن النیماتودا
 األضرار الناتجة عن سوء التخزین
 العفن األخضر واالزرق في الموالح

٦  
میكنة (مھن 

 فني –زراعیة 
 فني –بساتین 

  )إنتاج بساتین

  مكافحة آفات

 العفن الرمادي في الفراولة 
 االمراض المتسببة عن البكتریا

 ض الفیروسیةاالمرا
  ٧ االمراض النباتیة المتسببة عن النیماتودا

 سنوات ٣
تعلیم (

وتدریب 
  )مزدوج

فني (مھن 
 فني –بساتین 

  )إنتاج بساتین
  أمراض نبات

 ما بعد وأمراض اضرار - مراض الناتجة عن سوء التخزیناأل
 الحصاد

  
  : ملحوظة

ةي مادة في امتحانات الدبلومات الفنیة أجزاء المحذوفة في سئلة من األأي أحالة وجود في  ع  سوف تلالزراعی تم توزی ي وی غ
  سئلةاألقي درجتھا علي با

    
  مدیر عام اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي      مدیر عام تنمیة المواد الزراعیة         الموجھ العام المركزي     

  )صبحي محمود عبد العدل/ مھندس (         )أحمد أمین إبراھیم/ مھندس (       )ھدى عبد الرازق البخ/ م (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التعلیم والتعلیم الفنيوزارة التربیة و
  قطاع التعلیم الفني          

  اإلدارة المركزیة للتعلیم الفني    
  اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي    

  مكتب مستشار تنمیة المواد الزراعیة
============                        

      
  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  حذفھا من المنھج بعد تاریخ التي تمباألجزاءكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

نظام   م
  الدراسة

/ المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  التخصص

  تجھیز الذبائح
  فة للذبائحالمعامالت المختل
  مخلفات المجازر

  إنشاء مزارع التسمین
 سنوات ٣  ١

  زراعي

مجال اإلنتاج 
الحیواني 
  والداجني

  حیوانات اللحم

   تطبیقات عامة–إرشادات عامة 
  األقلمــــــــــة

 سنوات ٣  ٢  برنامج العمل الیومي في مزارع اإلنتاج الحیواني
  )إعداد مھني(

تخصص صحة 
  بیطریة

تربیة الحیوان 
  والدواجن

  تنمیة اإلنتاج الحیواني في مصر
   إنتاج السماد البلدي–اإلیواء 

  ) الباشمینا –الموھیر (إنتاج الشعر والصوف 
  إنتاج اللبن من األغنام والماعز

  .حلب وتداول لبن األغنام والماعز
  األغنام والماعز  ٣

  تسمین األغنام
  و مجموعة حیوانات اللحمتسمین وحدة أ

  تصنیع األعالف
  .التقییم االقتصادي لمزارع األلبان والتسمین 

  .نظم تحكیم المعلومات بالحاسب اآللي 
٤  

شعبة اإلنتاج    سنوات٥
  الحیواني

حیوانات اللبن 
  واللحم

  .إنتاج السماد البلدي 
  

  : ملحوظة
ةالزري مادة في امتحانات الدبلومات الفنیة أجزاء المحذوفة في سئلة من األأي أحالة وجود في  ع  سوف تلاعی تم توزی ي وی غ

  سئلةاألدرجتھا علي باقي 
    

  مدیر عام اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي      مدیر عام تنمیة المواد الزراعیة         الموجھ العام المركزي     

  )صبحي محمود عبد العدل/ مھندس (         )أحمد أمین إبراھیم/ مھندس (       )عصام الدین دمحم علي/ م (  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني
  قطاع التعلیم الفني          

  اإلدارة المركزیة للتعلیم الفني    
  اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي    

  مكتب مستشار تنمیة المواد الزراعیة
============                        

      
  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠ التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخ باألجزاءكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

نظام   م
  الدراسة

/ المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  التخصص

 سنوات ٣  
  زراعي

مجال اإلنتاج 
الحیواني 
  والداجني

  دواجن

  :الوحدة الرابعة 
 اج لدجاج بیض إنتاج بیض المائدة  مساكن الرعایة واإلنت. 
  األقفاص –التربیة األرضیة ( نظم مساكن الرعایة واإلنتاج 

 ) .والبطاریات
  العملیات المزرعیة فى مزارع إنتاج بیض المائدة. 
  برنامج اإلضاءة فى البیوت المفتوحة والمقفولة.  
  فترة اإلنتاج –فترة النمو ( برنامج التغذیة فى . ( 
 الغذائیة المختلفة لدجاج إنتاج بیض المائدة اإلحتیاجات . 
  تقییم األداء اإلنتاجى والسجالت.   
  درجات جودة البیض –جمع البیض وتدریجھ . 
  العوامل التى تؤثر على القلش –القلش . 

  :الوحدة الخامسة 
  ) ء  أجزا– أنواع العلف –تكنولوجیا تصنیع عالئق الدواجن

  ) .  أشكال العلف –مصنع العلف 

 سنوات ٣  
  )إعداد مھني(

تخصص صحة 
  بیطریة

تربیة الحیوان 
  والدواجن

   :الوحدة الثالثة
  واإلنتاجیة لتربیة الرومىاالقتصادیةاألھمیة  
 رعایة قطیع الرومى إلنتاج بیض التفریخ  

  :الوحدة الرابعة
  واإلنتاجیة لتربیة الطیور المائیةاالقتصادیةاألھمیة  
 لمائیةرعایة وإنتاج قطیع الطیور ا 
 تربیة أمھات البط واألوز إلنتاج بیض التفریخ 
  إصطناعى - طبیعى ( تفریخ بیض الرومى  ( 

 :الوحدة الخامسة 
  واإلنتاجیةاالقتصادیةأھمیة وممیزات تربیة األرانب من الناحیة  
  ذبح األرانب–تسمین األرانب للذبح   

شعبة اإلنتاج    سنوات٥  
  الدواجن  الحیواني

  :الوحدة الخامسة 
  اإلنتاج التجارى للبط 
 اإلنتاج التجارى لألرانب 

  :الوحدة السادسة 
  تسویق دجاج اللحم 
 المجازر اآللیة 
 تسویق بیض المائدة  

  : ملحوظة
ةي مادة في امتحانات الدبلومات الفنیة أجزاء المحذوفة في سئلة من األأي أحالة وجود في  ع  سوف تلالزراعی تم توزی ي وی غ

  ئلةساألدرجتھا علي باقي 
    

  مدیر عام اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي      مدیر عام تنمیة المواد الزراعیة         الموجھ العام المركزي     

  )صبحي محمود عبد العدل/ مھندس (         )أحمد أمین إبراھیم/ مھندس (       )سھیر مرسي أبو العباس/ م  (
  



  وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني
  قطاع التعلیم الفني          

  اإلدارة المركزیة للتعلیم الفني    
  اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي    

  مكتب مستشار تنمیة المواد الزراعیة
============                      

      
  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخباألجزاءكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

نظام   م
  الدراسة

/ المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  التخصص

  صناعات غذائیة  ١

 تدھور/ تخزین وتعبئة زیت الزیتون/ ـ كشف الغش فى زیت الزیتون
ـ ) التحلل اإلنزیمى –التحلل المیكروبى –التحلل المائى (زیت الزیتون

ما یجب مراعاتھ إلنتاج زیت /العوامل التى تساعد على تدھور الزیت
  الحكم على جودة زیت الزیتون/زیتون عالى الجودة
  )كاملة (- :ـ الوحدة السادسة 

عجائن   ٢
  ومخبوزات

  .ـ العیوب الشائعة فى صناعة البسكویت وكیفیة تالفیھا
  )كاملة (-:ـ الوحدة الخامسة 
  )كاملة( - :ـ الوحدة السادسة 

٣  

مجال التصنیع 
الغذائي 
  والعجائن

حفظ وتصنیع 
  اللحوم

   ـ الشروط الواجب توافرھا فى الدھون الغذائیة 
 – وشروطھ وصناعتھ –مسحوق الدم ( ـ  صناعة األعالف الحیوانیة 

  . صناعة دباغة الجلود –مسحوق العظم وخطوات صناعتھ وشروطھ 
  )كاملة( -:ة ـ الوحدة الخامس

  )كاملة( - :ـ الوحدة السادسة 

٤  

 سنوات ٣
  زراعي

مجال تكنولوجیا 
إنتاج وتصنیع 

  األسماك
  تصنیع األسماك

 برجر األسماك  ـ سجق السمك ـ سمبوسة  ـ –ـ كبیبة األسماك 
  .یتس السمك ناج–  أصابع السمك - طائر السمك سالطة السمك ـ ف

  )كاملة (-: ـ الوحدة السابعة 

٥  
تخصص ألبان 

وصناعات 
  زراعیة

  صناعات زراعیة

  .ـ المواصفات الواجب توافرھا فى العبوات
  )كاملة( -:ـ الوحدة العاشرة 

  )كاملة( -:ـ الوحدة الحادیة عشر 
  )كاملة( -:ـ الوحدة الثانیة عشر 

٦  

 سنوات ٣
  )ھنيإعداد م(

تخصص صناعة 
العجائن 

  والمخبوزات

عجائن 
  ومخبوزات

  )كاملة( -: ـ الوحدة الخامسة
  )كاملة( - :لوحدة السادسة ـ ا

٧  
 سنوات ٣

تعلیم (
  )مزدوج

تخصص 
تكنولوجیا تربیة 
  وإنتاج األسماك

حفظ وتصنیع 
  األسماك

 برجر األسماك  ـ سجق السمك ـ سمبوسة  ـ –ـ كبیبة األسماك 
  . ناجییتس السمك–  أصابع السمك - سالطة السمك ـ فطائر السمك 

  )كاملة( -: ـ الوحدة السابعة 

تصنیع العجائن   ٨
  والمخبوزات

 الشروط الواجب مراعاتھا عند –ـ خطوات صناعة الكیك االسفنجى 
  .صناعة الكیك ـ عیوب الكیك وكیفیة تالفیھا

  )كاملة( -:ـ الوحدة الرابعة 

٩  

ات  سنو٣
تعلیم (

وتدریب 
  )مزدوج

فني صناعات 
غذائیة 

تخصص (
عجائن 
  )كاملة( -:ـ الوحدة الرابعة   األغذیة الخاصة  )ومخبوزات

أسس حفظ   ١٠
 وتصنیع االغذیة

  )كاملة( -:ـ الوحدة الخامسة 
  )كاملة( - :ـ الوحدة السادسة 

١١  
تكنولوجیا 

مستخلصات 
  غذائیة وعطریة

 البودرة ـ طالء –ـ كریمات ولسیونات العنایة بالوجھ ـ الشامبو 
  .األظافر ومستحضرات التجمیل 

  )كاملة( - :بعة ـ الوحدة السا
  )كاملة( - :ـ الوحدة الثامنة 

١٢  

تخصص تصنیع    سنوات٥
  غذائي

تكنولوجیا الحبوب  
 ومنتجاتھا

  .خطوات صناعة أطعمة اإلفطار ـ شرح لبعض المصطلحات الدارجة
  )كاملة( -:ـ الوحدة الخامسة 



  
      

  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  تاریخ التي تم حذفھا من المنھج بعدباألجزاءكشف : تابع 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

تخصص تصنیع    سنوات٥  ١٣
  غذائي

تكنولوجیا اللحوم 
 واألسماك

  .ـ تصنیع البطارخ والكافیار
  )كاملة( -:ـ الوحدة الخامسة 
  )كاملة( - :ـ الوحدة السادسة 

  
  : ملحوظة

ةي مادة في امتحانات الدبلومات الفنیة أالمحذوفة في جزاء سئلة من األأي أحالة وجود في  ع  سوف تلالزراعی تم توزی ي وی غ
  سئلةاألدرجتھا علي باقي 

      
  مدیر عام اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي      مدیر عام تنمیة المواد الزراعیة         الموجھ العام المركزي     

  )صبحي محمود عبد العدل/ مھندس (         )د أمین إبراھیمأحم/ مھندس (       )مفرح دمحم الشعراوي/ م (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني
  قطاع التعلیم الفني          

  اإلدارة المركزیة للتعلیم الفني    
  اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي    

  عیةمكتب مستشار تنمیة المواد الزرا
============                        

      
  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخباألجزاءكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

نظام   م
  الدراسة

/ المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  التخصص

  األراضى الرملیة
  معاییر اختیار النباتات فى األراضى الرملیة

  مشاكل الخصوبة
  تحسین الخصائص والخصوبة

  تحسین خصوبة األراضى الرملیة

١  

مجال استصالح 
األراضي 
والمیكنة 
  الزراعیة

  كیمیاء أراضي

  مصلحات التربة المخلقة صناعیا
   العطور–صناعة الجلسرین 

   زیت وكریم الشعر– الشامبو –الشاور 
   مزیالت الشعر والرائخة–الجیل 

   منظف السجاد–منظف الزجاج 
   ورنیش األحذیة–خدمة األخشاب 

  مذیبات الدھون والشموع

  كیمیاء  ٢

  المطھرات
  )لشحنة الكھربیة نوعا ا( الكھربیة االستاتیكیة 

  قانون الجذب والتنافر والكشاف الكھربى
   قانون كولوم- قانون حفظ الشحنة 

   أجھزة الكھربیة االستاتیكیة-الكھربیة الجویة 
  ) شدة التیار -األعمدة ( الكھربیة التیاریة 

   المقاومة-فرق الجھد 

٣  

نوات  س٣
  زراعي

مجال فني 
  ملمعا

  فیزیاء

   المتحرك الجلفانومتر ذو الملف- قانون أوم 
  المواد الحافظة وأنواعھا وأمثلة للمواد - المواد المضافة لألغذیة  

  ـــ حمض الفورمیك)  ملح الطعام  ــ  السكر ( الحافظة 
  حمض البنزویك ـــ حمض السورییك

   المضادات الحیویة- مضادات األكسدة  
    مصادرھا- شروطھا  –المواد الماونة 

 محسنات الدقیق
  مكسبات الطعم والرائحة واقسامھا

    التانینات  ــــ  اإلستیروالت- الراتنجات

 سنوات ٣  ٤
  )إعداد مھني(

تخصصات 
ألبان (

وصناعات 
 –زراعیة 

صناعة العجائن 
  )والمخبوزات

  كیمیاء زراعیة

  المواد المكسبة للطعم والرائحة فى العجائن المخبوزة
  فى األسماك تعریف اإلنزیمات

   تقدیر رقم الحامض-  والطازجةفحص األسماك للحكم على الجودة 
    الكشف عن األندول- تقدیر المواد المختزلة المتطایرة الكلیة

  سماكالعوامل المؤثرة على عالقة البروتین بمعدل نمو األ
    اإلضافات- مصادر الطاقة فى األسماك  
  تكوین عالئق األسماك بأقل تكلفة  -طرق إعداد وتكوین العالئق

  ضبط البروتین فى العلیقة

٥  
 سنوات ٣

تعلیم (
  )زدوجم

تخصص 
تكنولوجیا تربیة 
  وإنتاج األسماك

  تغذیة األسماك

  ضبط كمیة البروتین والطاقة فى العلیقة   نماذج لعلف أسماك بلطى
  نماذج لعلف أسماك دنیس وقاروص



  
      

  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخباألجزاءكشف : تابع 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

٥  
 سنوات ٣

تعلیم (
  )مزدوج

تخصص 
تكنولوجیا تربیة 
  وإنتاج األسماك

  تغذیة األسماك
 – الدم –مسحوق السمك (  المصادر البروتینیة فى تغذیة األسماك

  ) الجمبرى –الریش 

  تقدیر نسبة الدھن
  جوامد اللبن

  طرق غش اللبن
٦  

فني صناعات 
تخصص (غذائیة 

تصنیع األلبان 
  )ومنتجاتھا

كیمیاء األلبان 
  ومنتجاتھا

  التركیب الكیمیائى للمنتجات اللبنیة
  محسنات الخبز
  تبییض الدقیق

  تحسین العجائن المخبوزة
  تابع تحسین المواد الرافعة الكیمیائیة العجائن المخبوزة

٧  

 سنوات ٣
تعلیم (

وتدریب 
  )مزدوج

فني صناعات 
غذائیة 

تخصص (
ن عجائ

  )ومخبوزات

كیمیاء العجائن 
  والمخبوزات

  محسنات الخبز
  غش االغذیة

  الوجبة الغذائیة المتزنة
  لوجبة المتزنةعناصر ا

تخصص تصنیع   ٨
  كیمیاء  غذائي

  تغذیة الفئات الخاصة
  اصالح االراضي الرملیة
  صیانة االراضي الرملیة

   الجیریة-اصالح االراضي الملحیة 
  االحتیاجات الجبسیة حتى آخر الوحدة

  الموارد المائیة المتاحة
  تأثیر الخواص الكیمیائیة لمیاه الري على خواص االرض والنبات

  أثر الكربونات والبیكربونات الذائبة في الماء
  مواصفات میاه الري وتقدیر مدى صالحیتھا

٩  

تخصص 
استصالح 
األراضي 
والمیكنة 
  الزراعیة

حصر وإصالح 
  أراضي

  استخدام الماء الملحي في الري
  تغذیة الدواجن

  د البلدىانتاج السما
  انتاج الغاز الحیوى  البیوجاز

١٠  

   سنوات٥

شعبة اإلنتاج 
  كیمیاء تغذیة  الحیواني

  دباغة الجلود
  

  : ملحوظة
ةي مادة في امتحانات الدبلومات الفنیة أجزاء المحذوفة في سئلة من األأي أحالة وجود في  ع  سوف تلالزراعی تم توزی ي وی غ

  سئلةاألدرجتھا علي باقي 
      

    مدیر عام اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي       المواد الزراعیةمدیر عام تنمیة         الموجھ العام المركزي     

  )صبحي محمود عبد العدل/ مھندس (         )أحمد أمین إبراھیم/ مھندس (       )أیمن رمضان بسیوني/ م ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني
  قطاع التعلیم الفني          

  تعلیم الفنياإلدارة المركزیة لل    
  اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي    

  مكتب مستشار تنمیة المواد الزراعیة
============                        

      
  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخباألجزاءكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

نظام   م
  الدراسة

/ المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  التخصص

   تساقط اإلزھار والثمار فى الموالح- التقلیم االقتصادي
  المعامالت التي تجري علي الثمار ما قبل وبعد الحصاد

  الثمارتعبئة 
  عوامل تدھور ثمار الفاكھة بعد الحصاد

  صفات الجودة لثمار أصناف الفاكھة
  أسالیب التسویق لثمار محاصیل الفاكھة

 سنوات ٣  ١
  زراعي

مجال إنتاج 
الحاصالت 
  البستانیة

خدمة الحاصالت 
  البستانیة

كیفیة تشجیع صادرات الفواكھ المصریة                                              

جمیع   ٢
  محصول البیكان  نباتيإنتاج   التخصصات

  زراعات محمیة  ٣  ورعایتھا تحت الصوب) فاكھة(إنتاج الحاصالت البستانیة 
  االستخدام األمثل للصوب في المناطق الصحراویة

  محصول الكاكى
 –النخیل (مشكلة التقلیم واإلخصاب فى بعض محاصیل الفاكھة 

  ٤  )كان البی- البرقوق 

 سنوات ٣
  تخصص بستنھ  )إعداد مھني(

  محاصیل بستانیة

  الجمع والتعبئة لمحاصیل الفاكھة
  المانجو

مھنة میكنة   ٥  معامالت ما قبل وبعد الحصاد
  زراعیة

تكنولوجیا 
  البساتین

  العقبات التي تعترض الحاصالت البستانیة
   تساقط اإلزھار والثمار فى الموالح- لتقلیم االقتصاديا

  المعامالت التي تجري علي الثمار ما قبل وبعد الحصاد
  تعبئة الثمار

  عوامل تدھور ثمار الفاكھة بعد الحصاد
  صفات الجودة لثمار أصناف الفاكھة

  أسالیب التسویق لثمار محاصیل الفاكھة

٦  

 سنوات ٣
تعلیم (

وتدریب 
  مزدوج

فني (مھن 
 فني –بساتین 

  إنتاج بساتین

خدمة الحاصالت 
  البستانیة

جیع صادرات الفواكھ المصریة                                              كیفیة تش
  -   محصول الكاكي    -   محصول البیكان  -   محصول اللوز

  محصول التین الشوكي -   محصول الرمان
  ة لثمار الفاكھةالجمع واالعداد والتجھیز والتعبئ

  األسس المختلفة للتخزین واالنضاج
  األسس الفنیة لتقدیر قیمة البستان وتسویق اإلنتاج 

   سنوات٥  ٧

تخصص 
استصالح 
األراضي 
والمیكنة 
  الزراعیة

  البساتین

  المجھودات التي تقوم بھا الدولة لنجاح التصدیر
  : ملحوظة

ع  سوف تلةالزراعیي مادة في امتحانات الدبلومات الفنیة أجزاء المحذوفة في سئلة من األأي أحالة وجود في  تم توزی ي وی غ
  سئلةاألدرجتھا علي باقي 

      
    مدیر عام اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي      مدیر عام تنمیة المواد الزراعیة         الموجھ العام المركزي     

  )صبحي محمود عبد العدل/ مھندس (         )أحمد أمین إبراھیم/ مھندس (       )سامي حامد یونس/ م (    



  ة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنيوزار
  قطاع التعلیم الفني          

  اإلدارة المركزیة للتعلیم الفني    
  اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي    

  مكتب مستشار تنمیة المواد الزراعیة
============                        

      
  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠ ن المنھج بعد تاریخ التي تم حذفھا مباألجزاءكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

نظام   م
  الدراسة

/ المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  التخصص

خدمة الحاصالت   ١
  لشماما  -  الخیار  -   الكوسة  -   البطیخ  البستانیة

٢  

 سنوات ٣
  زراعي

مجال إنتاج 
الحاصالت 
  الفراولة  الزراعة المحمیة  البستانیة

جمیع   ٣
  الباذنجان  -  الفلفل  إنتاج نباتي  التخصصات

  الطماطم
  محاصیل بستانیة  ٤  ) اإلسبرجس-عیش الغراب (إنتاج محاصیل خضر غیر تقلیدیة 

  إنتاج محاصیل الخضر فى األراضى الجدیدة
ورعایتھا تحت ) خضر وزینة وفاكھة(إنتاج الحاصالت البستانیة 

  ٥  الصوب

 سنوات ٣
  تخصص بستنھ  )إعداد مھني(

  ت محمیةزراعا
   األمثل للصوب فى المناطق الصحراویةاالستخدام
  الكنتالوب

مھنة میكنة   ٦  معامالت ماقبل وبعد الحصاد
  زراعیة

تكنولوجیا 
  البساتین

  حاصالت البستانیةالعقبات التى تعترض ال
  الفراولة  الزراعة المحمیة  ٧

٨  

 سنوات ٣
تعلیم (

وتدریب 
  )مزدوج

فني (مھن 
 فني –بساتین 

  )إنتاج بساتین
خدمة الحاصالت 

  الشمام  -  الخیار  -   الكوسة  -   البطیخ  البستانیة

  محصول البطیخ
  الكثافة

   سنوات٥  ٩  الكنتالوب

تخصص 
استصالح 
األراضي 
والمیكنة 
  الزراعیة

  البساتین

  دراسة مبسطة عن إقامة مشروع استثماري

  
  : ملحوظة

ةي مادة في امتحانات الدبلومات الفنیة أجزاء المحذوفة في سئلة من األأي أحالة وجود في  ع  سوف تلالزراعی تم توزی ي وی غ
  سئلةاألدرجتھا علي باقي 

      
     عام اإلدارة العامة للتعلیم الزراعيمدیر      مدیر عام تنمیة المواد الزراعیة         الموجھ العام المركزي     

  )صبحي محمود عبد العدل/ مھندس (         )أحمد أمین إبراھیم/ مھندس (       )ھشام دسوقي زكي/ م    (
  
  
  
  
  

    
  
  



  وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني
  قطاع التعلیم الفني          

  اإلدارة المركزیة للتعلیم الفني    
  عامة للتعلیم الزراعياإلدارة ال    

  مكتب مستشار تنمیة المواد الزراعیة
============                        

      
  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخباألجزاءكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

نظام   م
  الدراسة

/ المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  لتخصصا

 – حدائق األطفال – المنزلیة –العامة ( دراسة أنواع الحدائق 
  )  األسطح – الشرفات والنوافذ –المیادین 

 قص – األشجار  تقلیم–قص وتشكیل األشجار ( صیانة الحدائق  
  ) األسیجة 

  االحتیاجات البیئیة للنباتات المنزلیة 
  )  تلمیع األوراق – التسمید –الري ( العنایة بالنباتات المنزلیة 

خدمة الحاصالت   ١
  البستانیة

أمثلة النباتات المنزلیة المزھرة والورقیة المقررة وكیفیة اختیار 
  النباتات ووضعھا في األماكن المناسبة بالمنزل 

  إنتاج بعض نباتات الصوب الورقیة المقررة
  إنتاج بعض نباتات الصوب المزھرة المقررة

   المحمیةالزراعة  ٢  الجیبسو فیال
  الال فندر
  بر حلفا – السیسال -  الداتورا

   جمع األجزاء النباتیةقمراحل ومواعید وطر
  باتات الطبیة والعطریةأعداد وتجھیز تداول الن

  طرق استخالص الزیوت بالبخار والمذیبات واالدمصاص  
  طرق استخالص زیت العتر وتعبئتھ للتصدیر  

  دراسة استخالص زیت البابونج و تعبئتھ للتصدیر
  تحضیر عجینة الیاسمین

٣  

 سنوات ٣
  زراعي

مجال إنتاج 
الحاصالت 
  البستانیة

النباتات الطبیة 
  والعطریة

  المواصفات القیاسیة لألجزاء النباتیة وطرق كشف غش المنتج

جمیع   ٤
  رومعارض الزھ  إنتاج نباتي  التخصصات

  إعداد األزھار وتجھیزھا للتسویق الخارجى
  محاصیل بستانیة  ٥  العقبات التى تعترض تصدیر األزھار

  األزھار المقطوفة للتصدیر
ورعایتھا تحت ) اكھةخضر وزینة وف(إنتاج الحاصالت البستانیة 

  الصوب
  ٦  االستخدام األمثل للصوب فى المناطق الصحراویة

 سنوات ٣
  تخصص بستنھ  )إعداد مھني(

  زراعات محمیة

  إنتاج وتربیة  نباتات الزینة تحت الصوب

مھنة میكنة   ٧
  زراعیة

تكنولوجیا 
  الجیبسوفیال  البساتین

 – حدائق األطفال – المنزلیة –العامة ( دراسة أنواع الحدائق 
  )  األسطح – الشرفات والنوافذ –المیادین 

 قص – تقلیم األشجار –قص وتشكیل األشجار ( صیانة الحدائق  
  ) األسیجة 

  االحتیاجات البیئیة للنباتات المنزلیة 
  )  تلمیع األوراق –لتسمید  ا–الري ( العنایة بالنباتات المنزلیة 

٨  

 سنوات ٣
تعلیم (

وتدریب 
  )مزدوج

فني (مھن 
 فني –بساتین 

  )إنتاج بساتین

خدمة الحاصالت 
  تانیةالبس

أمثلة النباتات المنزلیة المزھرة والورقیة المقررة وكیفیة اختیار 
  النباتات ووضعھا في األماكن المناسبة بالمنزل 



  
      

  لومات الفنیةفي االمتحانات للدب ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخباألجزاءكشف : تابع 
  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

  إنتاج بعض نباتات الصوب الورقیة المقررة
  إنتاج بعض نباتات الصوب المزھرة المقررة

  الزراعة المحمیة  ٩  الجیبسو فیال
  الال فندر
  بر حلفا – السیسال -  الداتورا

   جمع األجزاء النباتیةقمراحل ومواعید وطر
  أعداد وتجھیز تداول النباتات الطبیة والعطریة

  طرق استخالص الزیوت بالبخار والمذیبات واالدمصاص  
  طرق استخالص زیت العتر وتعبئتھ للتصدیر  

  یت البابونج و تعبئتھ للتصدیردراسة استخالص ز
  تحضیر عجینة الیاسمین

١٠  

 سنوات ٣
تعلیم (

وتدریب 
  )مزدوج

فني (مھن 
 فني –بساتین 

طبیة النباتات ال  )إنتاج بساتین
  والعطریة

  المواصفات القیاسیة لألجزاء النباتیة وطرق كشف غش المنتج
  

  : ملحوظة
ةي مادة في امتحانات الدبلومات الفنیة أجزاء المحذوفة في سئلة من األأي أحالة وجود في  ع  سوف تلالزراعی تم توزی ي وی غ

  سئلةاألدرجتھا علي باقي 
      

    مدیر عام اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي      مدیر عام تنمیة المواد الزراعیة         الموجھ العام المركزي     

    )صبحي محمود عبد العدل/ مھندس (         )أحمد أمین إبراھیم/ مھندس (                   )خالد دمحم العمري/ م      (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني
  قطاع التعلیم الفني          

  اإلدارة المركزیة للتعلیم الفني    
  اإلدارة العامة للتعلیم الزراعي    

  مكتب مستشار تنمیة المواد الزراعیة
============                      

      
  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخباألجزاءكشف 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

نظام   م
  الدراسة

/ المجال 
  األجزاء المحذوفة من المنھج  المادة  التخصص

 سنوات ٣  ١
  زراعي

مجال استصالح 
األراضي 
والمیكنة 
  الزراعیة

ھندسة ومیكنة 
  زراعیة

 والجرارات الزراعیةالت آلمظالت ا  
  االعتبارات الواجب مراعاتھا قبل اجراء عملیات استصالح

  االراضى
 الشروط الواجب مراعاتھا عند اختیار معدات االستصالح  
 الت المستخدمة فى االستصالحاآل  
 التسویة الدقیقة باللیزر  
  احتیاطات االمان والسالمة عند استخدام معدات استصالح

  االراضى

٢  
تخصص 
العجائن 

  والمخبوزات
  تشغیل آالت

 العوازل الحراریة  
 معدات القطع والتشكیل والخلط  
 الحرائق  
 االسعافات االولیة  
  عند وضع المعدات مراعاةاحتیاطات االمان الواجب 

   داخل معمل العجائن  واآلالت

٣  

 سنوات ٣
  )داد مھنيإع(

تشغیل آالت   بستنھ
  )بستنھ(

 حصاد المحاصیل البستانیةآالت   
 ول وتدریج الفواكھ والخضر تداآالت  
 معدات الصوب الزراعیة  

مھنة میكنة   ٤
  رسم ھندسي  زراعیة

 القطاعات  
 انفراد االجسام الھندسیة المنتظمة  
 مبادئ الرسم الكھربى 
 تطبیقات على تنفیذ رسم كھربى لوحدة سكنیة  

٥  
میكنة (مھن 

 فني -زراعیة  
  بساتین

  ریاضیات فنیة
 حساب سعة نظام الرى بالتنقیط  
 تطبیقات ریاضیة على تصمیم الرى بالرش والتنقیط  
 حساب معدل أداء آالت الحصاد  

  نظم الري  ٦

 تصمیم نظم الرى بالرش  
 وعیوبھ ، مكونات الشبكة ، تصمیم ھالرى بالتنقیط ، ممیزات 

 الشبكة
 ت المائیة للرى بالتنقیطاالحتیاجا 

٧  

میكنة (مھن 
 فني –زراعیة 
 فني –بساتین 

  إنتاج بساتین
  آالت زراعیة

  الضم والدراسآالت –الكومباین  
 الكبس والتبییلآالت   
 ر السیو–المقطورات  -  النقل والرفعآالت 

٨  

 سنوات ٣
تعلیم (

وتدریب 
  )مزدوج

مھنة فني 
صناعات غذائیة 

تخصص (
تصنیع األلبان 

  )ومنتجاتھا

أساسیات 
ھندسة التصنیع 

  الغذائي

 أجھزة قیاس نسبة الحموضة  
 ة الدھنأجھزة قیاس نسب  
  ترددیة– دوارة –طاردة مركزیة (المضخات (  
 وحدة تولید البخار والدینامیكا الحراریة والتبرید  



  
      

  في االمتحانات للدبلومات الفنیة ١٥/٣/٢٠٢٠  التي تم حذفھا من المنھج بعد تاریخباألجزاءكشف : تابع 

  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ للعام الدراسي

  الصرف المغطى   نظم ري  ٩
 تخطیط وتصمیم شبكات الرى والصرف  

  ھیدرولیكا  ١٠
 عدادات الضغط  
 عدادات السریان    
 الرموز المستخدمة فى الدوائر الكھربیة  

١١  

تخصص 
استصالح 
األراضي 
والمیكنة 
تشغیل آالت   الزراعیة

  مزرعیة

 السماد –اء  تقطیع االعالف الخضر–الفول السودانى (آالت 
  ) كبس القش -العضوى

 النقلآالت     
 الة شق القنوات – البلدوزر –القصابیات ( االستصالح آالت (  

تخصص تصنیع   ١٢
  غذائي

ھندسة مصانع 
  األغذیة

  ،جھزة التحكم وتشغیلھاأالمجففات أنواعھا  
 التجفیف باستخدام الطاقة الشمسیة  

١٣  

   سنوات٥

شعبة اإلنتاج 
  یات النقل داخل وخارج المزرعةعمل   میكنة زراعیة  الحیواني

 المیكنة المتكاملة في حظائر األغنام  
  

  : ملحوظة
ةي مادة في امتحانات الدبلومات الفنیة أجزاء المحذوفة في سئلة من األأي أحالة وجود في  ع  سوف تلالزراعی تم توزی ي وی غ

  سئلةاألدرجتھا علي باقي 
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