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تًهـــــــــــــيذ
ــــ

عزيزى طالب برنامج الوراثة والهندسة الوراثية
لست وحدك… ..نحن معك
يطيب لنا ويسعدنا أن نستقبلك بكل الود والحب فأهال
ومرحبا بك عضوا من أعضاء أسرة برنامج الوراثة والهندسة
الوراثية بكلية الزراعة بمشتهر وهنيئا للبرنامج بإنضمامك إلية.
ويسعدنا أن نقدم لك هذا الدليل لكى يكون بين يديك يوضح
لك ماقد يكون غامضا عليك وينير لك الطريق ويرشدك إلى مايجب
إتباعه ،فعلى صفحاته ستجد الصديق الذى يصحبك فى جولة بين
أرجاء كليتك الحبيبه ،ونسأل هللا أن يوفقك ويوفقنا لمافيه خير
الوطن.
وهللا ولى التوفيق

مع تحيات
اسرة برنامج الوراثة
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انًضتٕٚبد
انًضتٕ٘
زؤٚخ ٔزظبنخ انجسَبيذ
اْداف انجسَبيذ
انُتبئذ انتعهًٛٛخ انًعتٓدفخ
انًقسزاد اندزاظٛخ
اظبنٛت تقٛٛى انطهجخ
قٕاعد ٔعاليبد انُزبس
االعتصاز عٍ دخٕل االيتضبٌ
انتدزٚت انصٛفٙ
نٕائش انتقدو ٔاكًبل انجسَبيذ
اعضبء ْٛئخ انتدزٚط

انصفضخ

رؤية انجزَبيح

 -1تطـــوير البرنامـــج الدراســـى لتمكـين الخريجـين من المنافســ فـى زيـادة فـرا اللمـل فـ

المؤسسات اإلنتاجي الزراعي و مصانع األدوي و بنوك الجينـات و رـركات تكنولوجيـا البـ ور
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و مصانع األغ ي و األعالف و ملامل التكنولوجيا الحيوي و البحوث عمـى المسـتوا المحمـى

و االقميمى.

-2تطـــوير أســـاليب التدريـــس والبحـــث اللممى.

 -3تنمـــي قـــــــدرات أعاـاه ئيـــــ التـدريس و ملـاونيام و الجاـاز اإلدارا لتحسـين مسـتوا

التلميم و التلمم والبحث اللممى وخدم المجتمـع.

 -4تلظـــــيم االستــــــادة مــن األبحـــــاث اللممـــــي التطبييـــــي فــى مجـــــاالت التكنولوجيــا الحيوي ـ

الزراعي والاندس الوراثي التى تخـــدم البيــــ والمجتمـــع .

 -5تـليــل و تلظــيم التلـــــاون بــين األقســـــام اللممـــــي المختمــــــ وملائــد البحــوث والمختب ـرات
واللاممين ف مجال التكنولوجيا الحيوي والاندس الوراثي .

رسبنة انجزَبيح

أعداد خريجين زراعين متخصصين فى مجال الوراث التطبييي و الاندس الوراثي

عمـى

درج عاليـ مـن اليــــدرة عمـى التلمــــم الـ اتى المسـتدام بمـا يتوافـق مـع متطمبـات و أحتياجـات

الدولـــ والمجتمـــع وا قـــدرة عمـــى إجــــــراه األبحــــــاث اللممــــــي التكنولوجيـــ الحيوي الزراعيـــ

لممسائمـــــ فــى تنرـــــيط التـاعـــــل االيجــابى بــين البرنــامج و المجتمــع المحمــى المحــيط لحــل

االمرـــاكل الوراثي البيـي الزراعيـ
اللمـــل المحمى .

و يكونـوا مـؤئمين عمميـام وعمميـام لممنافســــ فـى ســـــــوق

انقيى

 الريادة اللممي و البحثي عن طريق ترجيع ( اآلبتكار -اآلبداع – التميز).

 الجودة عن طريق ترجيع ( التحسين و التطوير و التدريب المستمر ) التزام
باخالقيات المان و ميثاق اللمل الجماعى و الواله و االنتماه لميسم و الكمي و

الجامل و نرر الملرف بين جموع الطالب و الباحثين بما يلود بالنـع و الـاـدة عمى

المجتمع .

اآلهذاف اآلستزاتيدية نهجزَبيح
.1تزويد الخريج بالمعارف والمهاارات المتعلقا بالوراثا التببيقيا و الهندسا الوراثا ىلا
أساس معلومات أساسي فا ىلاا الوراثا والبيولو ياا ال زي،يا ب وتببيقيا فا م اا العلاوا
البيولو ي وتحسين المحاصي والحيوانات.
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.2خري ااون ىل ا در ا ىالي ا ماان القللاالدرل ىل ا التعلللاالا ال ا ات
متبلبات و أحتيا ات الدول و الم تم .

المسااتداا بمااا يتواف ا م ا

 .3فهااا الخري ااون لببيع ا العم ا ال ماااى و التاادريف ىل ا عيمي ا التعام ا م ا م موى اات
متباين من المشاع الت قد توا ه ف م ا التعنولو يا الحيوي الزراىي .
 .4توفير الزراى المتخصص ف ت مي و تحلي المعلومات و البيانات ات الصل وتببيقها
ف تصميا الت ارف الزراىيا لحا المشااع الزراىيا المحليا التا تساا ا فا تنميا اجنتاا
الزراى و المحافظ ىل البي. ،
 .5تااوفير المتخصصااين والباااحثين المقااادرين ىل ا ممساااىدل المصااان وال معيااات ومعا ااد
البحوث والمختبرات والعاملين ف م ا التعنولو يا الحيوي والهندس الوراثي .

أهذاف انجزَبيح انجكبنىريىس:
.1تزويد الخريج بالمعارف والمهارات المتعلقة بالوراثة التطبيقية و الهندسةة الوراثيةة وتطبيقاتهةاى

مجال العلوم البيولوجية وتحسين المحاصيل والحيوانات.
.2خريجون ذو ق ةةدرة عل التعل ةةم الذات

المجتمم.

المستدام بما يتواىة مةم متطلبةات و احتياجةات الدولةة و

 .3ىهم الخريجين لطبيعة العمل الجماع و التدريب علة ييييةة التعامةل مةم مجموعةات متباينةة

ى حل المشايل التي قد تواجهم ىي مجال التينولوجيا الحيوية الزراعية.

 .4ت ةةوىير الز ارعة ة المتخص ةةص ىة ة تجمي ةةم و تحلي ةةل المعلوم ةةات و البيان ةةات ذات الص ةةلة لح ةةل

المشايل الزراعية المحلية الت تساهم ى تنمية االنتاج الزراع و المحاىظة عل البيئة المحلية.

 .5توىير المتخصصين القادرين عل مسةاعدة المصةانم والجمعيةات ومعاهةد البحةوث والمختبةرات
والعاملين ىي مجال التينولوجيا الحيوية الزراعية .

انُتبئح انتعهيًية انًستهذفة(ILOs ):
أ  -انًعزفة وانفهى:
ثُهبية هذا انجزَهًح يكىٌ انخزيح قبدرا عهى أٌ :
Knowledge and Understanding

أ 1.ييهم أالطر العلمية و الينية لتوصيف وتجهيز وادارة بنوك الجينات.
أ 2.يح ةةيط ب ةةاعطر العلمي ةةة و اليني ةةة لتوص ةةيف وتجهي ةةز وادارة المعام ةةل البيولوجي ةةة الجزيئي ةةة و
زراعة االنسجة.
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أ 3.يقةةدر عل ة تحديةةد منظومةةا المةةدخلت و المخرجةةات للمنشةةور العاملةةة ىةةي مجةةال الو ارثةةة و
التينولوجيا الحيوية.

أ 4.يلم بنظريات اإلحصاء الوراثي ووراثة العشائر.

أ 5.يتعرف عل أسس بيولوجيا الخلية والوراثة السيتولوجية.
أ 6.يلم بوسس البيولوجيا الجزيئية والوراثة المييروبية.

أ 7.يتيهم أسس الوراثة التيوينية و المناعة الوراثية ى النبات و الحيوان.
أ 8.يتعرف عل طر نقل الجينات و أنتاج يائنات مهندسة وراثيا.

أ 9.يحيط بوسس التشخيص الجزيئ للمراض و الحشرات ى النباتات.

أ 10.يبرهن عل ادرايا لنطا نظم االمان الحيوى و طر المحاىظة عل التنوع البيولوج و
تاثيرها عل البيئة المحيطة.

أ 11.يتعرف عل ما يخص طةر رىةم الييةاءة اإلنتاجيةة و الجةودة بالسةلالت والطةرز الوراثيةة
النباتية والحيوانية.

أ 12.يبرهن عل معرىتة لدور االرشةاد الز ارعة ىة رىةم تناىسةية جةودة المنتجةات الزراعيةة مةن
الناحية الوراثية.

أ 13.يتعلم اللغة االنجليزية و المصطلحات العلمية المتعلقة بالوراثة و الهندسة الوراثية.
أ 14.يلم بمناهج و طر تخطيط و تنمية البحوث العلمية و يييية االستيادة منها .

:
ة -انًهبرات
ثُهبية هذا انجزَهًح يكىٌ انخزيح قبدرا عهى أٌ :
انذهُية Intellectual Skills

ب 1.يقيم التراييب الوراثية للتحمل الوراثي لإلجهادات البيئية.

ب 2.يقترح طر تغيرالخصائص الوراثية لليائنات الحية تحت الظروف البيئية الغيرالمواتية0
ب 3.يحدد العوامل الت تؤثر عل المحتوى البروتيني ونوعيتا لبعض المنتجات الزراعية0

ب 4.تعظةةيم االس ةةتيادة مةةن الم ةةدخلت و المخرجةةات ى ةةي تحسةةين ج ةةودة الوحةةدات العامل ةةة ى ةةي
مجال الوراثة0

ب 5.يختار اىضل التقنيات للمحاىظة عل البيئة والتنوع البيولوجي0

ب 6.يقيم اإلنتاج الزراعي من المنظور الوراثي تحت نظم التسوي المختلية0
ب 7.يقيم اإلنتاج الوراثي النباتي والحيواني وتقنيات مقاومة اعىات0

ب 8.يختار اىضل استيادة من تقنيات الهندسة الوراثية و اعمان الحيوى.
ب 9.يقترح أىضل الطر المستخدمة ىي التحليل الوراثي للجينوم.
ب10.
ب11.

يتنبو باداء التحسين الوراثي والبيئي للنبات والحيوان.

يحلل تذبذب األداء بتغير الزمان والميان وىاعلية الثبات الوراثي البيئي.
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ب12.

يحلل المخاطر ذات الصلة باألمراض واعىات من الناحية الوراثية.

ب14.

تحل ةةل التباين ةةات الوراثي ةةة والبيئي ةةة و تق ةةدير القيم ةةة الوراثي ةةة للط ةةرز المختلي ةةة وىقة ةاً

ب13.

يير بين يل من الصيات الوصيية و الصيات اليمية والصيات نادرة الحدوث.

ألدائها اليعلي.

ج -انًهبرات انًهُية وانعًهية:
ثُهبية هذا انجزَهًح يكىٌ انخزيح قبدرا عهى أٌ :

Professional and Practical Skills

ج 1.يتدرب عل تحليل نظم اإلنتاح من منظور وراثي.
ج 2.يتدرب عل تسوي المنتجات ىي المشور العاملة ىي مجال الوراثة.

ج 3.يستخدم وسائل جمم وتصنيف وحيظ الموارد الوراثية (النباتية– المييروبية) المحيوظة ىي
بنوك الجينات.

ج 4.يطب التقنيات الجزيئية المستحدثة ىي مجال أنتخاب و حيظ األصول الوراثية.

ج 5.يتةةدرب عل ة تحديةةد و عةةزل الجينةةات الخاصةةة بتحمةةل األم ةراض والظةةروف البيئيةةة الغيةةر
مؤاتية.

ج 6.يتدرب عل حل مشايل تدهور إنتاجية السلالت واألصناف والطرز الوراثية مةن منظةور
وراث .

ج 7.يطب طر األمان الحيوي و البيئ عل اليائنات و المنتجات المعدلة وراثياً.

ج 8.يتةةدرب عل ة حسةةاب الخصةةائص المطلوبةةة ىةةي المنةةتج الةةوراثي الجديةةد النةةاتج عةةن ب ةرامج
التربية.

ج 9.يحاي طر نقل الجينات بين اليائنات الحية المختلية.

ج 10.يجرى دراسة جدوى عن إنشاء بنوك الجينات و المعامل البيولوجية ى شقها الوراث .
ج 11.يس ةةتخدم الحاس ةةب الة ة ىة ة ال ةةدخول علة ة ال ةةدوريات ومواق ةةم ال ةةتعلم ع ةةن بع ةةد و المحاي ةةار
المتاحة عل شبية االنترنيت الدولية.

ج 12.يتقن التحاور العلمي مم المتخصصين والزملء و أصحاب الشريات.

ج 13.يتدرب عل أستخدام قواعد البيانات ومصادر المعلومات الحيوية و بنوك الجينات.

ج 14.يقوم بوجراء بحوث ى الميتبات عن موضوع ميعن مرتبط بالتينولوجيا الحيوية الزراعية.
ج 15.يخطط برنامج أرشادى زراع عن أساليب تعظةيم المحصةول والرقةي بجودتةا مةن منظةور
وراثي.

د -انًهبرات انعبية وانًُقىنة:
ثُهبية هذا انجزَهًح يكىٌ انخزيح قبدرا عهى أٌ :

General and Transferable Skills
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د 1.يسةةتخدم النش ةرات و الةةدوريات العلميةةة الصةةادرة مةةن الهيئةةات العاملةةة ىةةي مجةةال الو ارثةةة و
الهندسة الوراثية.

د 2.يتبن ة ة

التوصة ةةيات والتعليمة ةةات والق ة ةوانين الصة ةةادرة مة ةةن السة ةةلطات ىة ةةي مجة ةةال التينولوجية ةةا

الحيوية.

د 3.يتعاون بيياءة مم شريات التقاوي وبنوك الجينات و المعامل البيولوجية.

د 4.يتعامل بيعالية مم نظم الحاسبات و اعنترنيت وتبادل المعلومات الوراثية المتخصصة.
د 5.يتواصل مم الجامعات ومرايز البحوث الدولية والمحلية.
د 6.يتبن مبدا التعليم الذات المستدام.

د 7.يتواصل الجمعيات العلمية والنقابات المهنية ذات الصلة.
د 8.يتبن اجراء التحسين االداري واليني ىي الوحدات العاملة ىي مجال التينولوجيا الحيوية.
د 9.يحترم التشريعات الخاصة بالرقابة والمتابعة.
د 10.يحترم و يقدس العمل بروح اليري .

د 11.يتنبو بالنظرة المستقبلية لليائنات الحية واستشراف احتياجات الغد من الناحية الوراثية.
د 12.يديرالوحدات العاملة ىي مجال الوراثة والهندسة الوراثية بيعالية.

د 13.يشارك ى ورش العمل والمؤتمرات والندوات المتعلقة بمجال الوراثة والتينولوجيا الحيوية.

انًقزرات انذراسية
انفزقة انثبنثة "وراثه وهُذسه وراثيه"
المص الدراس األو

المقـــــرر

المص الدراس الثان

ىدد الساىات
نظرى ىمل

ىدد
الوحدات

المقـــــرر

ىدد الساىات
نظرى ىمل

ىدد
الوحدات

وراث ا عا،نااات دقيق ا وفيروسااات

2

4

4

وراثاااس فسااايولو ي وعيماوياااس

2

4

4

ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايتولو
وراثااااااااااااااااااااااس زي،ياااااااااااااااااااااا
عيميااااااااااااااااااام بروتينااااااااااااااااااات
أسااااااااااااس تربياااااااااااا نبااااااااااااات
إحصاااااااااااااااااااااام وراثااااااااااااااااااااا

2
2
2
2
2

4
4
4
2
2

4
4
4
3
3

أماااااااااااااااااااااارا نباااااااااااااااااااااااات
وراثاااااااااااااااااس سااااااااااااااااايتولو ي
عيمياااااام األحماااااا النووياااااس
البماااااااااااااااور والمبمااااااااااااااارات

2
2
2
2
2

4
4
4
2
2

4
4
4
3
3

أساساااااايات الحاسااااااف ا لاااااا *

1
13

2
22

2
24

1
13

2
22

2
24

وراثة العشائر
تببيقااااااات الحاسااااااف ا لاااااا *
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*

تى اغالء يقزر انحبست االني عهي اٌ يتى اختيبس اختجبر  ICDLقجم انتخزج

انفزقة انزاثعة "وراثه وهُذسه وراثيه"
المص الدراس األو

المقـــــرر
األسااااااس الوراثيااااااا للتباااااااور

هههههههههههههههة
تكوينيهعمياااااااااااس
ههههههههههههههههاااااااااامات
وراثهاااااااااا صا
وراثا
تعنولو يااااااااااااااااااا ال ااااااااااااااااااين
أسااااااااااس تربياااااااااا حيااااااااااوان
تصاااااااميا وتحليااااااا الت اااااااارف
الوراثياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

المص الدراس الثان

ىدد الساىات
نظرى ىمل

ىدد
الوحدات

المقـــــرر

ىدد الساىات
نظرى ىمل

ىدد
الوحدات

2

2

3

وراثااااا المقاوماااااس ل مااااارا

2

2

3

2
2
2
2
2
12

2
2
4
2
2
14

3
3
4
3
3
19

تحساااااااااااااين محاصاااااااااااااي )1
تحساااااين حاصااااا ت بسااااااتانيس
التعنولو ياااا الحيويااا والبي،يااا

2
2
2
1
9

4
2
4
4
6
22

4
3
4
3
3
20

إستخداا الحاسف ا ل ف التعنولو يا الحيويس

بحاااااااااااااااااااث ومناقشاااااااااااااااااااات

 -3اساليف تقييا البلب :
 -1إمتحانات دورٌة .
 -2امتحانات عملٌة..
 -3امتحان شفوى....
 -4إمتحان نظرى ...
دو التقييا
التقٌٌم  1إمتحانات دورٌة  .....األسبوع الرابع والثامن.
التقٌٌم  2امتحان عملى  ........األسبوع الثانى عشر
التقٌٌم  3امتحان شفوى  .......األسبوع الثالث عشر
التقٌٌم  4امتحان نظرى  .......األسبوع الرابع عشر
الوزن النسب لع تقييا
%15
امتحانات دورٌة
%60
امتحان آخر السنة/الفصل
%10
االمتحان الشفوي
%15
االمتحان العملً
%
أعمال السنة/الفصل
%
أنواع التقٌٌم األخرى
%100
المجموع

.

لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌة
لتقٌٌم المهارات العملٌة
لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات العامة والقابلة للنقل.
لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارة الذهنٌة.

ويشترب لدخو البالف اإلمتحان أن يعون مستوفيا نسب الحضور المقررل ف
المقررات الدراسي جتق ىن .)%75

 -4قواىد وى مات الن اح:
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مي

تضعت انتقدٚساد انتٚ ٙضصم عهٓٛب انطبنت ف ٙكم يقسز كًب ٚه: ٙ
انذرخة انًئىية
100-85
 75إنى أقم يٍ 85
 65إنى أقم يٍ 75
 50إنى أقم يٍ 65
 30اني اقم يٍ 50
اقم يٍ 30

انتقذيز
يًتبش
رٛد ردا
رٛد
يقجٕل
ضعٛف
ضعٛف ردا

زيص انتقدٚس
و
رـ رـ
رـ//
ل
ض
ضد

 يعتبر البالف راسف ا ا حص ىل تقدير ضعيف او ضعيف دا ف ث ثمقررات

اإلىت ار ىن ىدا دخو اجمتحان
أ) اذا صدث نهطبنت عرز ًُٚعّ ينٍ أداء اميتضنبٌ فعهٛنّ أٌ  ٚطنس
انكهٛخ ثرنك ٔٚسفن ثطهجنّ انًعنتُداد انتنٗ تصٚند عنرزِ قجنم ثندء
اميتضبَبد أٔ فٗ أحُبئٓب .
ة) ٚسارنننل انطبننننت أٔ ٔننننٗ ائينننس قعنننى لنننئٌٕ انطنننالة ثبنكهٛنننخ
نًعسفخ يب تى فٗ طهجّ .
د) ٔفٗ صبنخ انعرز انًسضٗ عهٗ انطبنت أٌ ٚتقدو نإلدازح انطجٛنّ
انعهٛب ثبنزبيعخ ٔٚطهت تٕقٛل انكشف انطجٗ عهٚٔ ّٛعدد انسظٕو
انًقسزح ٔقدزِ  6رُٓٛب ث الف انديغبد ًُٔٚش انشٓبدح انًعتًدح
ٔٚقديٓب نهكهٛنخ صٛنج ال تقجنم أٖ لنٓبداد اٛنس انًُنٕذد انًٕصند
انصبدز يٍ امدازح انطج ّٛثبنزبيعخ .
د) اذا كبٌ انت هف عنٍ دخنٕل اميتضنبٌ ثعنرز قٓنسٖ ٚقجهنّ يزهنط
انكهٛننخ فننال ٚضعننت اٛبثننّ زظننٕثب ثشننسط أال ٚصٚنند عننٍ فس ننتٍٛ
يتتبنٛت ٍٛأٔ يتفسقت ٍٛخالل ظُٕاد اندزاظخ ثبنكهٛخ ٚٔ .زٕش فٗ
صبنخ انضسٔزح يُش فس خ حبنخخ ثقساز يٍ يزهط انزبيعخ .
 الٚزٕش نهطبنت أٌ ٚجقٗ ثبنفسقٗ أكخس يٍ ظنُتٚٔ ٍٛزنٕش نًزهنط
انكهٛخ انتسصٛص نهطالة انر ٍٚقضٕا ثفسقٓى ظُت ٍٛفٗ انتقدو إنٗ
اميتضبٌ يٍ ان بزد فٗ انعُخ انتبنٛخ فنٗ انًقنسزاد انتنٗ زظنجٕا

10

فٓٛب ٔذنك فًٛنب عندا طنالة انفسقنخ امعدادٚنخ ٔانفسقنخ ائٔننٗ فنٗ
انكهٛبد انتٗ نٛط ثٓب فسقخ اعدادٚخ.
ٚٔ ز نٕش نًزهننط انكهٛننخ عننالٔح عهننٗ يننب تقنندو انتننسخٛص نطننالة
انفسقخ قجم انُٓبئٛخ ٔانفسقخ انُٓبئٛخ ثفس ت ٍٛاضبفٛت ٍٛنهتقدو إنٗ
اميتضبٌ يٍ ان بزد ٔثبنُعجخ إنٗ انهكهٛبد انتٗ تٌٕ يدح اندزاظخ
ثٓب خًط ظُٕاد عهٗ ائقم ٚعبيم طالة انفسقخ انخبَٛخ ثبنكهٛنبد
انتٗ ثٓب فسقخ اعدادٚخ ٔكرنك طنالة انفسقنخ انخبنخنخ ثبنكهٛنبد انتنٗ
نٛط ثٓنب فسقنخ اعدادٚنخ يعبيهنخ طنالة انفنسا انُٓبئٛنخ ٔاذا زظنت
طبنت انفسقخ انُٓبئٛخ فًٛب الٚصٚند عهنٗ َصنف عندد يقنسزاد ْنرِ
انفسقنخ أٔ فننٗ انًقنسز انٕاصنند فننٗ انكهٛنبد انتننٗ تندزض ثٓننب يقننسز
ٔاصنند فننٗ انعننُخ انُٓبئٛننخ ٔذنننك ثصننسف انُ ننس عننٍ انًقننسزاد
انًت هفخ يٍ فسا ظبثقخ زخص نّ فٗ اميتضبٌ صتٗ ٚتى َزبصّ .
ٔ اذا ت هف انطبنت عٍ دخٕل اميتضبٌ ثعرز قٓسٖ ٚقجهنّ يزهنط
انكهٛننخ فننال ٚضعننت اٛبثننّ ظننُٕٚب ثشننسط أَننال ٚصٚنند انت هننف عننٍ
فس نننت ٍٛيتتنننبنٛت ٍٛأٔ يتفنننسقت ٍٛخنننالل ظنننُٗ اندزاظنننخ ثبنكهٛنننخ
ٔٚزٕش فٗ صبنخ انضسٔزح ثقساز يٍ يزهط انزبيعخ يُش فس نخ
حبنخخ نهطبنت .
ٔٚعتجس انطبنت انًتغٛت عٍ اميتضبٌ ثغٛس عرز يقجنٕل زاظنجب
ثتقدٚس ضعٛف ردا .

انتذريت انصيفي
ٚقننٕو طبنننت انفسقننخ انخبنخننخ ثبنتنندزٚت عهنن ٙاظننت داو االرٓننصح
انعهًٛنننخ ٔتُفٛنننر انتضهنننٛالد انًعًهٛنننخ انً تهفنننخ عهننن ٙاٌ ٚقننندو
انطبنت تقسٚسا ٔافٛب عٍ يب تالقبح ينٍ تندزٚت ثعند اَتٓنبء فتنسح
انتدزٚت ٔٚعتجس صضٕز انتدزٚت ثُعجخ  % 100يٍ يتطهجنبد
انت سد.
يٕعد انتدزٚت:
لٓس ااعطط
11

نىائح انتقذو وإكًبل انجزَبيح:
انفسقخ انخبنخخ:
-1انًٕاظجننّ عهننٗ يتبثعنننخ انًضبضننساد ٔ اننندزٔض انعًهٛنننخ
عهنٗ اال تقنم َعنجخ انضضنٕز عنٍ  %75ينٍ كنم يقنسز عهنٗ
صدح ٔ ال ٚعًش نهطبنت ثأداء أيتضنبٌ َٓبٚنخ انفصنم اندزاظنٗ
 ٖٜيٍ انًقسزاد اندزاظٛخ أذا شادد َعجخ اٛبٚخ عنٍ %25
يٍ يزًٕع ظبعبد اندزاظخ نٓرا انًقسز.
ُٚ-2قم انطبنت يٍ انعُخ انًقٛند ثٓنب اننٗ انعنُخ انتبنٛنخ اذا َزنش
فٗ رًٛل يقسزاد انفسقخ انًقٛد ثٓب أٔ كنبٌ زاظنجب فنٗ ينبدح أ
يبدت ٍٛعهٗ اٜكخس يٍ فسقتخ أ فسقخ أدَٗ.
انفسقخ انساثعخ
-1انًٕاظجننّ عهننٗ يتبثعنننخ انًضبضننساد ٔ اننندزٔض انعًهٛنننخ
عهنٗ اال تقنم َعنجخ انضضنٕز عنٍ  %75ينٍ كنم يقنسز عهنٗ
صدح ٔ ال ٚعًش نهطبنت ثأداء أيتضنبٌ َٓبٚنخ انفصنم اندزاظنٗ
 ٖٜيٍ انًقسزاد اندزاظٛخ أذا شادد َعجخ اٛبٚخ عنٍ %25
يٍ يزًٕع ظبعبد اندزاظخ نٓرا انًقسز.
ٚ-2زت أٌ ُٚزش انطبنت فٗ رًٛل يقسزاد انفسقخ انًقٛد
ثٓب أٔ فسقخ أدَٗ .
 -3ارتٛبش اختجبزICDL
يُسق انجزَبيح:
أ.د.يحًذ سؤاج انذيٍ عجذ انصجىر

اعضبء هيئة انتذريس وانًعبوَىٌ ثبنجزَبيح:
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.1

اإلسلللللللا

م حظات

ا

أ 0د /محماااااااااااااد سااااااااااااارا الااااااااااااادين ىبدالصلللللللااااااااااااالبور
أ 0د /ىبااااااااااااااااااااادالو اف محماااااااااااااااااااااد حسللللللللللااااااااااااااااااااالن
أ 0د /إباااااااااااارا يا إباااااااااااارا يا سااااااااااااليمان الشللللللاااااااااااالواف

أستا متمرغ

.4

أ 0د /حساااااااااااااااان ساااااااااااااااايد أحمااااااااااااااااد شريللللللللللاااااااااااااااالف
د .مخلاااااااااااااااوف محماااااااااااااااد محماااااااااااااااود بخلللللللللاااااااااااااااليت
د .محمااااااااااد حساااااااااان رفعاااااااااات محمااااااااااد إسماىللللللاااااااااالي
د .ااااااااااااااااادى ىلااااااااااااااااا ساااااااااااااااااالا ال ارحللللللللااااااااااااااااال
الساااااااااااايد /تااااااااااااامر محمااااااااااااد شااااااااااااحاتس ساللللللللللاااااااااااالا
الساااااااااااااايد /محماااااااااااااااود مختااااااااااااااار ىبدالقلللللللللااااااااااااااالادر
السااااااااااايد /تاااااااااااامر محماااااااااااد أحمللللللللااااااااااالد ىبااااااااااادالغمار
ا نسااااااااااس /شاااااااااايرين ىبدالحميااااااااااد مصاااااااااابم محمااااااااااد
السيد /أحمد محمد سرا الدين ىبدالصلللللللبور

.2
.3
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
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أستا ور،يس القسا
أستا متمرغ
أستا متمرغ أ ازه)
أستا مساىد
مدرس
مدرس
مدرس مساىد
مدرس مساىد
مدرس مساىد
معيده
معيد

