
 

 نهابجامعة 
 كلٌة الزراعة

  

 )مرحلة البكالورٌوس(توصٌف برنامج
 

 :ساسٌةعلومات أم

 الوراثة والهندسة الوراثٌة ـ اسم البرنامج : 1

 ( ثالثً)     (  ثنائً(    )  أحادى)          أحادىـ طبٌعة البرنامج :      2

 الوراثةعن البرنامج :  ةالمسئول األقسام-3

 2212/   6/  22رنامج :  تارٌخ إقرار الب -4

 تخصصٌة:ممعلومات 
 :لبرنامجالعامة ل هدافاآل -١
 فى مجالتهااة وتطبٌقٌهندسة الوراثبالوراثة التطبٌقٌة و ال بالمعارف والمهارات المتعلقة خرٌج تزوٌد ال.1/1

 العلوم البٌولوجٌة وتحسٌن المحاصٌل والحٌوانات.
 الدولة و المجتمع.حتٌاجات ابما ٌتوافق مع متطلبات و  المستدام اتى قـــدرة على التعلـــم الذ ذو.خرٌجون 1/2
 فى حل ات متباٌنةمجموعلطبٌعة العمل الجماعى و التدرٌب على كٌفٌة  التعامل مع  ٌن. فهم الخرٌج1/3

 التكنولوجٌا الحٌوٌة الزراعٌة.مجال فً  مواجهت قد  المشاكل التً
الزراعٌة  ذات الصلة لحل المشاكل و البٌانات  المعلوماتو تحلٌل تجمٌع فى  متخصصالزراعى ال. توفٌر 1/4

 .المحلٌة التى تساهم فى تنمٌة االنتاج الزراعى و المحافظة على البٌئة المحلٌة
الجمعٌات ومعاهد البحوث والمختبرات والعاملٌن فً لقادرٌن على مساعدة المصانع و. توفٌر المتخصصٌن ا1/5

 . الزراعٌة ةمجال التكنولوجٌا الحٌوٌ

 ـ المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة من البرنامج :  2

  :والفهم المعرفة - أ
 : أن ٌكون الخرٌج قادراً علىمج ابنهاٌة هذا البرن

 وتجهٌز وإدارة بنوك الجٌنات. توصٌفلأالطر العلمٌة و الفنٌة  ذكرٌ 1.أ

 .و زراعة االنسجة الجزٌئٌة وجٌةدارة المعامل البٌولوتجهٌز وإتوصٌف ل آلطر العلمٌة و الفنٌةاٌعدد  2.أ

 .و التكنولوجٌا الحٌوٌة العاملة فً مجال الوراثةمنشأه للمخرجات المدخالت و اله منظومتحدٌد  صف كٌفٌةٌ 3.أ

 نظرٌات اإلحصاء الوراثً ووراثة العشائر. شرح 4.أ

 الوراثة السٌتولوجٌة.بٌولوجٌا الخلٌة وأسس  ٌتعرف على 5.أ

 المٌكروبٌة.وراثة الو بٌولوجٌا الجزٌئٌةأسس ال ٌعٌن 6.أ

 .التكوٌنٌة و المناعة الوراثٌة فى النبات و الحٌوان وراثةالأسس  عرف علىتٌ 7.أ

 .و أنتاج كائنات مهندسة وراثٌاطرق نقل الجٌنات  على عرفٌت 8.أ
 راض و الحشرات فى النباتات.أسس التشخٌص الجزٌئى لالمشرح ٌ 9.أ
علررى التنرروب البٌولرروجى و تاثٌرهررا علررى البٌئررة نظررم االمرران الحٌرروى و طرررق المحافظررة  دراكرره لنطرراقا ٌعبررر عررن 11.أ

 المحٌطة.

 بالسالالت والطرز الوراثٌة النباتٌة والحٌوانٌة.و الجودة  طرق رفع الكفاءة اإلنتاجٌةتعرف على ما ٌخص ٌ 11.أ

 فع تنافسٌة جودة المنتجات الزراعٌة من الناحٌة الوراثٌة.شاد الزراعى فى ررعلى معرفتة لدور اال ٌنعرف 12.أ

 .العلمٌة المتعلقة بالوراثة و الهندسة الوراثٌةصطلحات الم ترجمٌ 13.أ

 .و كٌفٌة االستفادة منها  تخطٌط و تنمٌة البحوث العلمٌةو طرق  مناهج ٌتعرف على   14.أ

 .بالزراعة الصلة ذات التطبٌقٌة والعلوم األساسٌة العلومٌعٌن  15.أ

 الزراعٌة المخلفات تدوٌر وإعادة وتصنٌع تداول أسالٌبٌتعرف على  16.أ

 .الطبٌعٌة الموارد على الحفاظ وأسالٌب البٌولوجً، التنوب مفاهٌمعلى  ٌتعرف 17.أ

 

 :الذهنٌة المهارات -ب
 مج ٌكون الخرٌج قادراً على أن :ابنهاٌة هذا البرن



 

 لتحمل الوراثً لإلجهادات البٌئٌة.التراكٌب الوراثٌة ل قٌمٌ 1.ب

 1المواتٌةة الغٌرلبٌئٌظروف االتحت  الحٌة تغٌرالخصائص الوراثٌة للكائناتطرق  ٌحدد 2.ب

 1المحتوى البروتٌنً ونوعٌته لبعض المنتجات الزراعٌةالعوامل التى تؤثر على  ٌحدد 3.ب

 1الوحدات العاملة فً مجال الوراثة تحسٌن جودة فًو المخرجات االستفادة من المدخالت  ٌربط بٌن 4.ب

 1البٌئة والتنوب البٌولوجًٌختار افضل التقنٌات للمحافظة على  5.ب

 1لزراعً من المنظور الوراثً تحت نظم التسوٌق المختلفةاإلنتاج اٌقٌم  6.ب

 1اإلنتاج الوراثً النباتً والحٌوانً وتقنٌات مقاومة اآلفاتٌقٌم  7.ب

 .و اآلمان الحٌوى تقنٌات الهندسة الوراثٌةفادة من استٌختار افضل  8.ب

 .للجٌنوم فً التحلٌل الوراثًأفضل الطرق المستخدمة ب ٌتنبأ 9.ب

 راثً والبٌئً للنبات والحٌوان.لتحسٌن الوٌتنبأ باداء ا 11.ب
 البٌئً. تذبذب األداء بتغٌر الزمان والمكان وفاعلٌة الثبات الوراثًٌفسر 11.ب

 .من الناحٌة الوراثٌة المخاطر ذات الصلة باألمراض واآلفات ٌحدد 12.ب

 والصفات نادرة الحدوث. الكمٌةالصفات و  وصفٌةالصفات الٌفرق بٌن كال من  13.ب

 .تقدٌر القٌمة الوراثٌة للطرز المختلفة وفقاً ألدائها الفعلً بٌئٌة والتباٌنات الوراثٌة وال ٌفسر 14.ب

  :المهارات -ج
 أ. مهارات مهنٌة وعملٌة : .ج
 منظور وراثً. اإلنتاح منتحلٌل نظم  ٌطبق 1.أ.جـ

 العاملة فً مجال الوراثة.مشأه ق المنتجات فً الٌتسول ٌخطط 2.أ.جـ

 .المحفوظة فً بنوك الجٌنات مٌكروبٌة(ال –تٌةنباال) جمع وتصنٌف وحفظ الموارد الوراثٌةوسائل ستخدم ٌ 3.أ.جـ

 حفظ األصول الوراثٌة. أنتخاب و المستحدثة فً مجال الجزٌئٌة التقنٌات طبقٌ 4.أ.جـ

 .الظروف البٌئٌة الغٌر مؤاتٌةالجٌنات الخاصة بتحمل األمراض و و عزل تحدٌد ٌنظم عملٌات 5.أ.جـ

 .ن منظور وراثىم مشاكل تدهور إنتاجٌة السالالت واألصناف والطرز الوراثٌةٌحل  6.أ.جـ

 المعدلة وراثٌاً.و البٌئى على الكائنات و المنتجات  األمان الحٌويطرق ٌطبق  7.أ.جـ

 الخصائص المطلوبة فً المنتج الوراثً الجدٌد الناتج عن برامج التربٌة. ٌحسب 8.أ.جـ

 .لكائنات الحٌة المختلفةنقل الجٌنات بٌن اطرق  ٌطبق 9.أ.جـ

 .ل البٌولوجٌة فى شقها الوراثىو المعامإنشاء بنوك الجٌنات عن  دراسة جدوى ٌجهز 11.أ.جـ

علرى شربكة االنترنٌرت  متاحةو المحاكاه ال الدخول على الدورٌات ومواقع التعلم عن بعدٌستخدم الحاسب الى فى  11.أ.جـ
 .الدولٌة

 .و أصحاب الشركات مع المتخصصٌن والزمالءمقنع علمً تحاور  ٌبتكر اسلوب 12.أ.جـ

 .نوك الجٌناتلومات الحٌوٌة و بقواعد البٌانات ومصادر المع ٌسنخدم 13.أ.جـ
 .بحوث فى المكتبات عن موضوب مٌعن مرتبط بالتكنولوجٌا الحٌوٌة الزراعٌة ٌٌنظم  14.أ.جـ

 أسالٌب تعظٌم المحصول والرقً بجودته من منظور وراثً.ى عن زراعبرنامج أرشادى  خططٌ 15.أ.جـ

   :العامة المهارات- ج.ب
 .و الهندسة الوراثٌة مجال الوراثةالصادرة من الهٌئات العاملة فً و الدورٌات العلمٌة النشرات  ٌستخدم  1.ب.جـ

 .تكنولوجٌا الحٌوٌةالتوصٌات والتعلٌمات والقوانٌن الصادرة من السلطات فً مجال ال ٌتبنى  2.ب.جـ

 مل البٌولوجٌة.االمعو  شركات التقاوي وبنوك الجٌناتٌتعاون بكفاءة مع  3.ب.جـ

 متخصصة.ال الوراثٌة تبادل المعلوماتو و اآلنترنٌت الحاسباتمع نظم  بفعالٌة ٌتعامل 4.ب.جـ
 الجامعات ومراكز البحوث الدولٌة والمحلٌة.ٌتواصل مع  5.ب.جـ

 ٌتبنى مبدا التعلٌم الذاتى المستدام. 6.ب.جـ

 المهنٌة ذات الصلة.النقابات الجمعٌات العلمٌة وٌتواصل  7.ب.جـ

 .تكنولوجٌا الحٌوٌةاجراء التحسٌن االداري والفنً فً الوحدات العاملة فً مجال ال ٌتبنى 8.ب.جـ

 لرقابة والمتابعة.لتشرٌعات الخاصة باٌحترم ا 9.ب.جـ
 ٌحترم و ٌقدس العمل بروح الفرٌق. 11.ب.جـ

 مستقبلٌة للكائنات الحٌة واستشراف احتٌاجات الغد من الناحٌة الوراثٌة.النظرة ٌتنبأ بال 11.ب.جـ

 الهندسة الوراثٌة بفعالٌة.العاملة فً مجال الوراثة و اتالوحدٌدٌر 12.ب.جـ

 .تكنولوجٌا الحٌوٌةوال ثةمجال الورابورش العمل والمؤتمرات والندوات المتعلقة ٌشارك فى  13.ب.جـ
 

 

 

ـ المعاٌٌر األكادٌمٌة : 3      



 

 الزراعة. العموم قطاع-( NARSالقياسية) األكاديمية القومية المعايير 1/  3

 .الزراعة كميات لخريج واالعتماد التعميم جودة لضمان القومية الهيئة مواصفات 2/  3
 لخريج برنامج التكنولوجيا الحيوية. واالعتماد التعميم جودة لضمان القومية مواصفات الهيئة .3/  3

  : العالمات المرجعٌةـ  4 

.المعرفة والفهم 1/  4  
 المهنٌة. المهارات 2/  4
 الذهنٌة. المهارات 3/ 4
 .العامة المهارات 4/  4

 :ـ مقارنة ما ٌقدمه البرنامج من نتائج تعلٌمٌة مستهدفة  مع المعاٌٌر المرجعٌة  5

:همالمعرفة والف -أ  

تحقق المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة  التًالمقررات 
 القٌاسٌة لبرامج قطاع العلوم الزراعٌة

 والتًالمعاٌٌر األكادٌمٌة للبرنامج 
تتوافق مع المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة  
 القٌاسٌة لبرامج قطاع العلوم الزراعٌة

المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة 
القٌاسٌة  لبرامج قطاع العلوم 

 الزراعٌة

 

-ا ق ت111-ه ن د111-و ق ى111-ك ى م111-ن ب ت111
ح  121-ا ر ض 121-ك ى م 121-ن ب ت 121-م ح ص 111
-ا ر ض 211-ك ى م 211-ب ت س 121-ا ق ت 121-ى و
و ق  221-ب س ت 211-ح ى و 11-ا ق ت 211-ن ب ت 211

ا  221-و ر ث 221-م ح ص 221-ن ب ت 221-ا غ ذ 221-ى
 .ق ت

 17أ-16أ-15أ

 والعلوووو   األساسوووو   العلوووو  
 .بالزراع  الصل  ذات التطب ق  

ا ر  211-ب ت س 121-ا ق ت 121-م ح ص 111-ا ق ت111
 221-ا غ ذ 221-ب س ت 211-ح ى و 211-ا ق ت 211-ض

 17أ-16أ-15أ .ن ب ت  321-م ح ص

 الزراع وووووو  المصووووووطل ات 
 فوو  االسووتاما  شوواةع  ومرادفتهووا

 .الريف
ا ر  211-ب ت س 121-ا ق ت 121-م ح ص 111-ا ق ت111

 221-ا غ ذ 221-ب س ت 211-ح ى و 211-ا ق ت 211-ض
 .ن ب ت  321- ن ب ت -211م ح ص

17أ-16أ-15أ  فوو  الماوواةرة عناصوور تقوومير  
 وك ف ووو  الزراع ووو   العمل وووات

 .معها التعامل
ا ر  211-ب ت س 121-ا ق ت 121-م ح ص 111-ا ق ت111

 221-ا غ ذ 221-س تب  211-ح ى و 211-ا ق ت 211-ض
 .ن ب ت  321- ك ى م -211ن ب ت -211م ح ص

17أ-16أ-15أ  وإعووادة وتصوون   تووماو  أسووال   
 .الزراع   المالفات تموير

17أ-16أ-15أ .ا ق ت 221-ا ق ت 211-ا ق ت 121-ا ق ت111-ه ن د111  وتنف ووو  تاطوووو   أساسووو ات 
 .الزراع   األعما 

15أ .ا ق ت 221-ق ت ا 211-ا ق ت 121-ا ق ت111-ه ن د111 - 12أ  الكلووو  :االقتصووواد أساسووو ات 
 .والجزة 

15أ .ا ق ت 221-ا ق ت 211-ا ق ت 121-ا ق ت111-ه ن د111 - 12أ  االجتماع وووووو   :الج انوووووو  
 فووو  والثقاف ووو   واالقتصوووادي  

 وعالقتهوووا المجتمعووواتزالزراع ووو 
 .المستمام  بالتنم  

11أ   أنظمووو  وممارسوووات ضووو اب  
 جوووا م فووو  ال  ووو ي األموووا 
 .الزراع 

 

 17أ-16أ-15أ

 الب  لووو ج   التنووو   مفوووا    
 الموو ارد علوو  ال فووا  وأسووال  
 .الطب ع  

ورث 422-حقوق االنسان  

 أ14

 الزراع وووووو   التشووووووريعات 
 العالقوو  ذات المهنوو  وأخالق ووات

 .اإلنسا  وص   بالب ئ 
ز.الج دة إدارة وعناصر مفا    17أ-16أ-15أ 



 

ك  321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414
 أ4-أ5-أ11-9أ-8أ-أ7-أ6 .-م ى

 العالقووو  ذات الب ن ووو  العلووو  
 .ال   ي  بالتكن ل ج ا

ك  321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414
 .م ى

 أ11-9أ-8أ-أ7-أ6

 التكن ل ج وووووا اسوووووتامامات 
 الزراعوو   تطوو ير فوو  ال   يوو 

 .الب ئ  والم افظ زعل 
ك  321-م ك م 311-ورث321-ثور313-ورث 422-ورث414
 أ3-2أ .م ى

 األنسووووج  مووووزار  تقن ووووات 
 . وتطب قاتها

ك  321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414
 .ورث 311-م ى

 8أ

 الموووادة  جووو  تقن ووو  دور 
 النظوووا  تعوووميل فووو  ال راث ووو 
 .للكاةنات ال راث 

ك  321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414
 .ورث423-ورث 311-م ى

 9أ-أ8-أ7-6أ

 الج ن م وووات علووو   مبووواد  
 والمعل مات ووووو  والبروت  موووووات

 .ال   ي 
ك  321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414
 .ح ى و 411-م ى

 أ11

 التوو  والطوور  العمل ووات فهوو  
 التكن ل ج ووووا فوووو  تسووووتام 

 .ال   ي زلل   انات
ك  321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414
 .-ورث 311-م ى

 أ9

 التكن ل ج وووا اسوووتاما  أسووو 
 أموورا  تشووا   فوو  ال   يوو 

 .عل ها النبات زوالس طرة
ك  321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414
 .م ى

 أ12-11أ-أ8

 الب  ل ج وو  النوو ات  إنتوواج ةوور  
المفووواعالتز باسوووتاما  الثان يووو  

 . الب  ل ج  
ك  321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414
 .م ى

 أ12-أ11-أ8

 فوو  ال   يوو  التكن ل ج ووا أ م وو  
 وإنتووواج الغ اة ووو   الصوووناعات
 .آمن  م ادزغ اة  

 ورث421-ن ب ت  321-ورث 311

 أ9

 بووواألمرا  اإلصووواب  أسووو  
 مووو  خال ووو  نباتوووات وإنتووواج

 .الكاةناتزالممرض 
ك  321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414
 .ورث421-ن ب ت  321-م ى

 12أ

 فوو  ال   يوو  التكن ل ج ووا دور 
 والمب ووومات الماصوووبات إنتووواج

 .ال   ي 
ك  321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414
 .ورث314-ورث411-م ى

 أ3-2أ-1أ

 فوو  ال   يوو  التكن ل ج ووا أسوو  
 األصوووو   علوووو  الم افظوووو 

 .ال راث  
 

 أ11

 المول وو   الق اسوو   المعوواي ر فهوو  
األخالق ووو ز :لج انووو با ياوووت  ف موووا

 السووووووتامامات واالجتماع وووووو 
 .ال   ي  التكن ل ج ا

 
 أ12

 تطب وووو  باقتصوووواديات اإلحاةوووو  
ز.ال   ي  التكن ل ج ا

 

 

 

:المهارات الذهنٌة -ب  

تحقق المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة  التًالمقررات 
 القٌاسٌة لبرامج قطاع العلوم الزراعٌة

المعاٌٌر األكادٌمٌة للبرنامج 
تتوافق مع المعاٌٌر  تًوال

القومٌة األكادٌمٌة  القٌاسٌة 

المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة القٌاسٌة  
 لبرامج قطاع العلوم الزراعٌة

 



 

 لبرامج قطاع العلوم الزراعٌة

-ا ق ت 221-ا ق ت 211-ا ق ت 121-ا ق ت111-ه ن د111
-13ب-14ب-12ب-11ب-7ب-6ب-11ب .ورث 415-ورث323-ورث413-ورث324-ورث315

 14ب

 ل ل الب انات وت ل ل وجم  مالحظ  
 .الزراع   المشكالت

-ا ق ت 221-ا ق ت 211-ا ق ت 121-ا ق ت111-ه ن د111
-13ب-14ب-12ب-11ب-7ب-6ب-11ب .ورث 415-ورث323-ورث413-ورث324-ورث315

 14ب

 استنتاج إل  وال ص   التجارب  وإجراء تصم  
ز.منطق 

-ا ق ت 221-ا ق ت 211-ا ق ت 121-ا ق ت111-ه ن د111
-13ب-14ب-12ب-11ب-7ب-6ب-11ب .ورث 415-ورث323-ورث413-ورث324-ورث315

 14ب

 وتقمير الظ ا ر  تفس ر بهمف المالةل؛ جم  
 .المااةر

 ورث 415-ب س ت 421-م ح ص 421-ورث412-ورث411
 9ب-8ب-5ب-2ب-1ب

 .التط ر عمل ات ف  ال راث  التن   دور تق   

 ورث423

 9ب-8ب-5ب-2ب-1ب

 ت ل ل ف  ال   ي  المعل مات   ةر  استاما  
 .التكن ل ج ازال   ي  نتاة 

المهارات: ج.  
:المهارات المهنٌة والعملٌة -ج.أ  

تحقق المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة  التًالمقررات 
 القٌاسٌة لبرامج قطاع العلوم الزراعٌة

المعاٌٌر األكادٌمٌة للبرنامج 
تتوافق مع المعاٌٌر  والتً

قومٌة األكادٌمٌة  القٌاسٌة ال
 لبرامج قطاع العلوم الزراعٌة

المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة القٌاسٌة  
 لبرامج قطاع العلوم الزراعٌة

 

ا ق  221-ا ق ت 211-ا ق ت 121-ا ق ت111-ه ن د111
 .ورث 415-ورث323-ورث413-ورث324-ورث315-ت

15ج.ا-2ج.أ  اإلنتواج دةلزيوا الج ومة الزراع و  الممارسوات تطب و   
 .الزراع 

 علو  ال فوا  م  وال   ا   لإلنسا  آمًنا غ اء إنتاج  8ج.أ-7ج.أ-6ج.أ ورث 422
 .الب ئ 

ا ق  221-ا ق ت 211-ا ق ت 121-ا ق ت111-ه ن د111
 .ورث 415-ورث323-ورث413-ورث324-ورث315-ت

زراعو ز أجول مو  مثلو   بطريقو  الزراع و  الم ارد استاما  7ج.أ-6ج.أ-3ج.أ
 .تمام مس

ا ق  221-ا ق ت 211-ا ق ت 121-ا ق ت111-ه ن د111
 .ورث 415-ورث323-ورث413-ورث324-ورث315-ت

 .الزراع   للمشاري  مبمة   م ازن  وض  11ج.أ -11ج.أ
ا ق  221-ا ق ت 211-ا ق ت 121-ا ق ت111-ه ن د111

 .ورث 415-ورث323-ورث413-ورث324-ورث315-ت
15ج.ا-2ج.أ  الاطو  ووضو  الم لو   للسو   ال ًًز ت لو  إجوراء  

 .األعما زالزراع   لتط ير
ا ق  221-ا ق ت 211-ا ق ت 121-ا ق ت111-ه ن د111

 .ورث 415-ورث323-ورث413-ورث324-ورث315-ت
15ج.ا-2ج.أ  الم ل و  :االقتصوادي  ضو ءزالمتغ ورات فو  التاطو    

 .والعالم  
ا ق  221-ا ق ت 211-ا ق ت 121-ا ق ت111-ه ن د111

 .ورث 415-ورث323-ورث413-ورث324-ورث315-ت
15ج.ا-2ج.أ  الريف و   المجتمعوات لتنم و  الالزمو  األول يوات ت ميوم  

 .ال ضري  والمناة زغ ر
ا ق  221-ا ق ت 211-ا ق ت 121-ا ق ت111-ه ن د111

 .ورث 415-ورث323-ورث413-ورث324-ورث315-ت
 .الزراع  اإلرشاد برام  تنف   15ج.ا-2ج.أ

ا ق  221-ا ق ت 211-ا ق ت 121-ا ق ت111-ه ن د111
 .ورث 415-ورث323-ورث413-ورث324-ورث315-ت

ز.م مودة إرشادات ظل ف  الب  ث وتنف   تاط    15ج.أ-14ج.ا
 321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414

 .ك م ى
-9ج.أ-7ج.أ-ج.أ6-5ج.أ-4ج.أ-3ج.أ
 14ج.أ-ج.أ13

 الكاةنوات ف  اتالج ن لنقل العمل فر  ف  المشارك  
 . الماتلف 

 321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414
 .-ك م ى

-9ج.أ-7ج.أ-ج.أ6-5ج.أ-4ج.أ-3ج.أ
 14ج.أ-ج.أ13

 تطورأ التو   المشواكل ل ول التكن لو ج  الومع  تقومي  
 .الزراع  ف  ال   ي  استاما زالتكن ل ج ا عنم

 321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414
 .-م ى ك

-9ج.أ-7ج.أ-ج.أ6-5ج.أ-4ج.أ-3ج.أ

 14ج.أ-ج.أ13

 خطو  تنف و  فو  ال   يو  التكن ل ج وا اسوتاما  
 .ال   ا  النباتزو ف  الت س  

 321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414
 .ك م ى

-9ج.أ-7ج.أ-ج.أ6-5ج.أ-4ج.أ-3ج.أ

 14ج.أ-ج.أ13
 .الب ئ  التل ث معالج  ف  ال   ي  التكن ل ج ا تطب   

-9ج.أ-7ج.أ-ج.أ6-5ج.أ-4ج.أ-3ج.أ 

 14ج.أ-ج.أ13

 لرسوو  التشا صوو   والطوور  الب وو ث اسووتاما  
 .المرج ة ت ق زاأل ماف بروت ك الت

-9ج.أ-7ج.أ-ج.أ6-5ج.أ-4ج.أ-3ج.أ 321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414  مركبواتال إنتواج فو  التكن ل ج و  األدوات اسوتاما 



 

 .الب  ل ج   ذاتزالق م  الثان ي  14ج.أ-ج.أ13 .ك م ى
 321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414

 .ك م ى
-9ج.أ-7ج.أ-ج.أ6-5ج.أ-4ج.أ-3ج.أ

 14ج.أ-ج.أ13

 لكول االنتاواب برام  ف  الجزيئ   المرقمات استاما 
 . النباتزوال   ا  م 

 321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414
 .ك م ى

-9ج.أ-7ج.أ-ج.أ6-5ج.أ-4ج.أ-3ج.أ

 14ج.أ-ج.أ13

 التجواري اإلنتواج فو  األنسوج  زراعو  اسوتاما  
 .النبات   للسالالت

 321-م ك م 311-ورث321-ورث313-ورث 422-ورث414
 .-ك م ى

-9ج.أ-7ج.أ-ج.أ6-5ج.أ-4ج.أ-3ج.أ

 14ج.أ-ج.أ13

 ال راث   المادة معالج  ف  الجزيئ   ال راث  أس  تطب   
 تكن ل ج وا مجواالت فو  المسوتامم  المق قو للكاةنواتز

 المب ومات و الماصوبات واألعوالفزوإنتواج األغ يو 
ز ال   ي 

-9ج.أ-7ج.أ-ج.أ6-5ج.أ-4ج.أ-3ج.أ ورث 422

 14ج.أ-ج.أ13

 مو  اآلمو  للتعامول المناسوب  المعمل و  الطور  تطب و 
أوز التووماو   ح وو  موو  سوو اء الع نواتزالب  ل ج وو  

 . منهاالتال ز عنم أو التازي  
-9ج.أ-7ج.أ-ج.أ6-5ج.أ-4ج.أ-3ج.أ ورث 422-ورث414-ورث 311-و ر ث 221-ن ب ت 211

 14ج.أ-ج.أ13
 .ال   ي  المفاعالت باستاما  الثان ي  الن ات  أنتاج 

-9ج.أ-7ج.أ-ج.أ6-5ج.أ-4ج.أ-3ج.أ ورث 422-ورث414-ورث 311-و ر ث 221-ن ب ت 211

 14ج.أ-ج.أ13
 .وراثً ا مل المع الكاةنات عل  التعرف 

 

 :لمهارات العامة ا.ج.ب

تحقق المعاٌٌر القومٌة  التًالمقررات 
األكادٌمٌة القٌاسٌة لبرامج قطاع العلوم 

 الزراعٌة

 والتًالمعاٌٌر األكادٌمٌة للبرنامج 
تتوافق مع المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة  
 القٌاسٌة لبرامج قطاع العلوم الزراعٌة

مٌة القٌاسٌة  المعاٌٌر القومٌة األكادٌ
 لبرامج قطاع العلوم الزراعٌة

 

 1ج.ب. -12.ج.ب-8.ج.ب بحث  ومناقشات -ICDL-حاسب إلى -لغة انجليزية

 

 أو شوفا   الظو ا ر وتفسو ر المعل موات  عور  
ززز.كتاب 

-9.ج.ب – 2.ج.ب -1.ج.ب-11.ج.ب – 7.ج.ب حقوق انسان-لغة انجليزية

 2.ج.ب
 رب و الع :بواللغت   مناسو  بشوكل الت اصول 

 .واإلنجل زي 
 المناسوب  والبصوري  السومع   ال سواةل اسوتاما   4.ج.ب-3.ج.ب -11ج.ب. بحث  ومناقشات -ICDL-حاسب إلى -لغة انجليزية

 .والمعل مات عر زالب انات ف 
 سوول   وّتفهوو    فريوو  ضووم  العموول  3.ج.ب-11.ج.ب 

 .المجم عات
 .اإلدارة ف   األساس  المهارات اكتساب  4.ج.ب -9.ج.ب – 2.ج.ب 

 النصو ،  كتابو  فو  اآللو  ال اسو  اسوتاما  5.ج.ب-9.ج.ب– 2.ج.ب بحث  ومناقشات -ICDL-حاسب إلى -لغة انجليزية
 .وعر زالب انات وت ل ل

 المتاصصو  اآللو  ال اس  تطب قات استاما   5.ج.ب-7-.ج.ب2-.ج.ب بحث  ومناقشات -ICDL-حاسب إلى -لغة انجليزية
 .المهن  مجا  ف 

 علو  لل صو   المعل موات تكن ل ج وا اسوتاما  7.ج.ب12.ج.ب– 8.ج.ب بحث  ومناقشات -ICDL-حاسب إلى -لغة انجليزية
 .والت اصل المعل ماتزوالب انات

 لتطو ير والمستمر؛ ال ات  التعل  قمرات أظهار  8.ج.ب-6.ج.ب – 4.ج.ب بحث  ومناقشات -ICDL-حاسب إلى -لغة انجليزية

 .المهن  معل ماتهزومهاراته

 .مر  بشكل المجم عات ق ادة مهارات أظهار 9.ج.ب -6.ج.ب-13.ج.ب – 11.ج.ب – 6.ج.ب 

  من الجدول السابق تستطٌع مقارنة المعاٌٌر األكادٌمٌة لبرنامجك مع المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة: معاٌٌر الـ

NARS: 



 

  :  NARS   الـ معاٌٌر تغطٌة نسبة -

 A           =122%أ /     :المعرفة والفهم  -أ

 %   122 =      (B: ب/ )المهارات الذهنٌة  -ب

 % 122  =  (C: ج/ )المهارات المهنٌة والعملٌة -.أج

 122% = (D: د/)المهارات العامة -ج.ب

 :هٌكل ومكونات البرنامج : (6

  :   أربع سنوات ) التخصص من السنة الثالثة(مدة البرنامج -أ

 :هٌكل البرنامج -ب

(255)  إجمالً(  152)  عملً(    113)    نظريعدد الساعات المعتمدة :    ـ   

)      ( إجمالً(   إختٌارى )      (      177)    إجباري                                

%  ( 13.56(      نسبة )     24ـ مقررات العلوم األساسٌة  :  عدد )    

% ( 1.13(      نسبة ) 2انٌة :   عدد )واإلنس االجتماعٌةـ مقررات العلوم   

%( 48.59نسبة )  (   86عدد )       ـ مقررات علوم التخصص :           

% (36.72(    نسبة )65عدد ) ( :و.. ألًـ مقررات من علوم أخرى ) حاسب   

(  نسبة )    %  (  156عدد )  :                        المٌدانًـ التدرٌب   

نظام الساعات المعتمدة ( : فًالبرنامج ) ج ـ مستوٌات   
  كاألتًالمستوى األول / السنة األولى : ٌلزم إجتٌاز  )          ( ساعة موزعة 

 إجبارى )          ( ساعة            إختٌارى )         ( ساعة
 المستوى الثانى / السنة الثانٌة ٌلزم إجتٌاز  )          ( ساعة موزعة كاألتى 

بارى )          ( ساعة         إختٌارى )         ( ساعةإج   
 المستوى الثالث / السنة الثالثة ٌلزم إجتٌاز  )          ( ساعة موزعة كاألتى 

إجبارى )          ( ساعة         إختٌارى )         ( ساعة   
عة كاألتى المستوى الرابع / السنة الرابعة ٌلزم إجتٌاز  )          ( ساعة موز  

إجبارى )          ( ساعة         إختٌارى )         ( ساعة   
 

 

 

 

 د ـ مقررات البرنامج :

: األولالفصل أنتاج نباتً      :البرنامج فً السنة األولى 1د ـ   

المقرر أسم كود  المقرر األسبوعٌةعدد الساعات عدد   النتائج التعلٌمٌة المستهدفة  



 

 الوحدات
 إجمالً عملً نظري

تها )الكود(التً ٌتم تغطٌ  

-3ج.ا-10-7ب-6ب-1ب-10أ-7أ-1أ 6ز4ز2ز4زنباتززراع )م رف ل ج (  زبزت111
ز11ج.ب-3ج.ب

-7ج.ا-5ج.ا-10ب-5ب-2ب-1ب-3أ 6ز4ز2ز4زك ماءزغ رزعض ي ز زىز 111
ز12ج.ب-8ج.ب-1ج.ب

وز زى111 -5ج.ا-12ب-7ب-10أ-7أ-5-أ-4أ-2أ 6ز4ز2ز4زح  ا ززراع  
ز6ج.أ

هز زد111 -1جز.أ-12ب-11ب-7ب-6ب-4أ-3أ 5ز3ز2ز3زرياض  
ز10ج.أ-8ج.أ-2ج.أ

از زت111 ز3ز2ز3زأقتصادزعا  

-.أ1ج-12ب-11ب-6ب-12أ-2أ-1أ 5
-2ج.ب-1ج.ب-15ج.أ-10ج.أ-2ج.أ

-11ج.ب-8ج.ب-7ج.ب-5ج.ب-3ج.ب
 12ج.ب

ز3ز2ز3زأساس اتزم اص لز زحز،ز111

-10ب-7ب-6ب-3ب-11أ-7أ-1أ 5
-1ج.ب-7ج.أ-6ج.أ-12ب-11ب

-10ج.ب-9ج.ب-7ج.ب-3ج.ب-2ج.ب
 11ج.ب

 : الثانًالفصل أنتاج نباتً    :البرنامج فً السنة األولى 2د ـ 

المقرر أسم كود  المقرر عدد  

 الوحدات

األسبوعٌةعدد الساعات  النتائج التعلٌمٌة المستهدفة  

 التً ٌتم تغطٌتها )الكود(

 إجمال  عملً نظري

 6 4 2 4 نباتززراع ز)زتقس  (  زبزتز121

-11ب-6ب-5ب-1ب-11أ-7أ-1أ
-3ج.ب-2ج.ب-7ج.ا-6ج.ا-3ج.أ-11ب

ز11ج.ب-8ج.ب-4ج.ب

 12ج.ب-8ج.ب-1ج.ب-5ج.ا-2ب-2أ 6 4 2 4 ك ماءزعض ي   زىز ز121

ازرز ز121 ز6ج.أ-5ج.أ-5ب-1ب-11أ-1أ 4 2 2 3 ةب ع زوزأرصاد 

حزىزوز121 ز5ج.أ-11ب-4ب-3ب-9أ-7أ-5أ-2أ 4 2 2 3 فس  ل ج زح  ا  

تاز زز121  4 2 2 3 اقتصادززراع  

-2ج.أ-1ج-12ب-11ب-6ب-12أ-1أ
-4ج.ب-3ج.ب-2ج.ب-1ج.ب-11ج.أ

-9ج.ب-8ج.بز7ج.ب-6ج.ب-5ج.ب
 12ج.ب-11ج.ب-11ج.ب

بزتزسز121  6 4 2 4 أساس اتزبسات   
-11ب-7ب-6ب-2ب-11أ-7أ-1أ

 7ج.ا-6ج.ا-12ب-11ب

 2 -- 2 -- حق  زإنسا  عا 

-1ج.ب-13ج.ا-12ج.ا-13أ-12أ-8أ
-8ج.ب-7ج.ب-4ج.ب-3ج.ب-2ج.ب
 12ج.ب-11ج.ب-11ج.ب-9ج.ب

 : األولالفصل أنتاج نباتً  :البرنامج فً نٌةالسنة الثا 3د ـ 

المقرر أسم كود  المقرر األسبوعٌةعدد الساعات عدد   النتائج التعلٌمٌة المستهدفة  



 

 التً ٌتم تغطٌتها )الكود( إجمال  عملً نظري الوحدات

ك ى م 211 يكٌماء حٌو   4 2 4 

6 
-7ج.ا-6ج.ا-3ب-2ب-9أ-6أ-5أ-3أ-2أ

 12ج.ب-8ج.ب-1ج.ب

ا ر ض 211  2 2 3 أساسٌات أراضى 

 -5ج.ا-12ب-5ب-2ب-1ب-11أ-1أ 4

ن ب ت 211  4 2 4 أساسٌات مٌكروبٌولوجى 

6 
-12ب-4ب-2ب-9أ-8أ-6أ-5أ-2أ-1أ

 .ا7ج-3ج.ا

ا ق ت 211  2 2 2 أجتماع رٌفً 

4 
-15ج.ا-10ج.ا-.ا2ج-.ا1ج-6ب-12أ

-6ج.ب-5ج.ب-4ج.ب-2ج.ب-1بج.
 12ج.ب-10ج.ب-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب

ح ى و 211  
أساسٌات أنتاج حٌوانً و 

 دواجن
4 2 4 

 -7ج.أ  -6ج.أ-2ج.أ -10ب-11أ-7أ 6
 11ج.ب-3ج.ب– 8ج.أ

ب س ت 211  4 2 4 أنتاج حاصالت بستانٌة 

-6ج.ا-2ج.ا-10ب-7ب-1ب-11أ-8أ 6
 11ج.ب-3ج.ب-8ج.ا

 -- 2 2 أنجلٌزى عام

-13ج.أ-12ج.أ-11ج.أ-12أ-7أ-2أ-1أ 2
-5ج.ب-4ج.ب-3ج.ب-2ج.ب-1ج.ب
-10ج.ب-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب-6ج.ب
 13ج.ب-12ج.ب-11ج.ب

 : الثانًالفصل أنتاج نباتً :البرنامج فً نٌةالسنة الثا 4د ـ 

المقرر أسم كود  المقرر عدد  

 الوحدات

األسبوعٌةعدد الساعات  النتائج التعلٌمٌة المستهدفة  

 التً ٌتم تغطٌتها )الكود(
 إجمال  عملً نظري

و ق ى 221  6 4 2 4 حشرات عامة 
-5ج.أ-12ب-6ب-10أ-9أ-7أ-5أ-2أ

-11ج.ب-8ج.ب-4ج.ب-3ج.ب-1ج.ب
 12ج.ب

ا غ ذ 221  
أساسٌات صناعات غذائٌة و 

 البان
4 2 4 6 

-7ج.أ-2ج.أ -6ب-4ب-3ب-12أ-9أ-8أ
 8ج.أ

ب تن  221  5ج.أ-10ب-1ب-2أ 4 2 2 3 فسٌولوجً نبات 

م ح ص 221  6 4 2 4 أنتاج محاصٌل 
-8ج-6ج-3ج-2ج-10ب-7ب-6ب-11أ
 11د-3د

و ر ث 221  4 2 2 3 وراثة 

-13ب-4ب-2ب-12أ-9أ-7أ-4أ-3أ-2أ-1أ
-1ج.ب-9ج.أ-7ج.أ  -5ج.أ -2ج.أ-14ب

-8ج.ب-7ج.ب-6ج.ب-4ج.ب-2ج.ب
 12ج.ب-10ج.ب-9ج.ب

ا ق ت 221  4 2 2 3 إحصاء 
-8ج.أ-2ج.أ-1ج.أ-13ب-11ب-6ب-4أ

 -15ج.أ -10ج.أ

 2 -- 2 2 أنجلٌزى عام

-13ج.أ -12ج.أ -11ج.أ -12أ-7أ-2أ-1أ
-5ج.ب-4ج.ب-3ج.ب-2ج.ب-1ج.ب
-10ج.ب-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب-6ج.ب
 13ج.ب-12ج.ب-11ج.ب

 

 

 : األولالفصل الوراثة و الهندسة الوراثٌة :البرنامج فً لثةالسنة الثا 3د ـ 

لمقرركود  ا المقرر أسم  األسبوعٌةعدد الساعات عدد   النتائج التعلٌمٌة المستهدفة  



 

 التً ٌتم تغطٌتها )الكود( إجمال  عملً نظري الوحدات

ورث 311  
وراثة كائنات دقٌقة 

 وفٌروسات
4 2 4 6 

-7ب-3ب-2ب-9أ-8أ-6أ-3أ-2أ
-10ج.ب-7ج.ب-7ج.أ-3ج.أ-8ب

 13ج.ب

ورث312  6 4 2 4 سٌتولوجى 
-9ب-5ب-4ب-2ب-13أ-4أ-2أ-1أ

 13ج.ب-10ج.ب-7ج.ب

ورث313  6 4 2 4 وراثة جزٌئٌة 

-3ب-2ب-12أ-8أ-7أ-5أ-2أ-1أ
-5ج.أ-4ج.أ-14ب-9ب-8ب-4ب
-4ج.ب-3ج.ب-14ج.أ-9ج.أ-.أ7ج

 13ج.ب-11ج.ب-10ج.ب-7ج.ب

ورث314  4 2 2 3 أسس تربٌة نبات 

-3ب-2ب-1ب-13أ-11أ-4أ-1أ
 -3ج.أ-13ب-10ب-7ب-6ب-5ب

-4ج.ب-2ج.ب-13ج.أ -8ج.أ-6ج.أ
 13ج.ب-10ج.ب-9ج.ب-7ج.ب

ورث315  4 2 2 3 إحصاء وراثً 
-11ب-10ب-7ب-1ب-13أ-4أ

-15ج.أ-8ج.أ-6ج.أ-1ج.أ-14ب
 13ج.ب-10ج.ب-7ج.ب

م ك م 311  6 4 2 4 كٌماء بروتٌنات 
-2ج.ب-4ج.أ-12ب-3ب-5أ-2أ

 11ج.ب-3ج.ب

 : الثانًلفصلا    الوراثة و الهندسة الوراثٌة :البرنامج فً لثةالسنة الثا 4د ـ 

المقرر أسم كود  المقرر عدد  

 الوحدات

األسبوعٌةعدد الساعات  النتائج التعلٌمٌة المستهدفة  

 التً ٌتم تغطٌتها )الكود(
 إجمال  عملً نظري

ورث321  
وراثة فسٌولوجٌة و 

 كٌماوٌة
4 2 4 6 

-9ب-8ب-3ب-2ب-13أ-6أ-3أ-2أ-1أ
-4ج.ب-3ج.ب-14ج.أ-9ج.أ-4ج.أ

-11ج.ب-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب-6ج.ب
 13ج.ب-12ج.ب

ورث322  6 4 2 4 وراثة سٌتولوجٌة 
 -10ب-4ب-2ب-13أ-5أ-3أ-2أ-1أ

-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب-6ج.ب-3ج.أ
 13ج.ب-12ج.ب-10ج.ب

ورث323  4 2 2 3 طفور و مطفرات 
-3ج.ب-3ج.أ-11ب-4ب-2ب-2أ-1أ

-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب-6ج.ب-4ج.ب
 13ج.ب-12ج.ب-11ج.ب-10ج.ب

ورث324  4 2 2 3 وراثة العشائر 

-12ب-11ب-9ب-7ب-1ب-4أ-3أ
-.أ13ج-8ج.أ-6ج.أ -1ج.أ -13ب

-10ج.ب-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب-6ج.ب
 13ج.ب-12ج.ب

ن ب ت  321  6 4 2 4 أمراض نبات 
-8ج.ب-7ج.ب-6ج.ب-5ج-3ج-4ب-1أ

 13ج.ب-12ج.ب– 10ج.ب-9ج.ب

ك م ى 321  6 4 2 4 كٌماء أحماض نووٌة 
-4ج.ب-3ج.ب-4ج.أ-8ب-6أ-5أ-2أ

-10ج.ب-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب-6ج.ب
 12ج.ب-11ج.ب

 

 

 : األولالفصل الوراثة و الهندسة الوراثٌة :البرنامج فً رابعةالسنة ال 3د ـ 

المقرر أسم كود  المقرر األسبوعٌةعدد الساعات عدد   النتائج التعلٌمٌة المستهدفة  



 

 الوحدات
 التً ٌتم تغطٌتها )الكود( إجمالً عملً نظري

ورث411 راألسس الوراثٌة للتطو   3 2 2 

-13ج.أ-3ج.أ-9ب-5ب-13أ-7أ-1أ 4
-7ج.ب-6ج.ب-4ج.ب-3ج.ب-2ج.ب
-11ج.ب-10ج.ب-9ج.ب-8ج.ب
 13ج.ب-12ج.ب

ورث412  2 2 3 وراثة تكوٌنٌة 

-7ج.أ-5ج.ا-4ج.أ-5ب-13أ-7أ-5أ-2أ 4
-3ج.ب-.أ14ج-13ج.أ-9ج.أ-8ج.أ

-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب-6ج.ب-4ج.ب
 13ج.ب-12ج.ب-11ج.ب-10ج.ب

ورث413 كمٌةوراثة الصفات ال   3 2 2 

-.أ1ج-14ب-13ب-10ب-7ب-11أ-3أ 4
-4ج.ب-3ج.ب-8ج.أ-.أ6ج-3ج.أ

-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب—6ج.ب
 13ج.ب-12ج.ب-11ج.ب-10ج.ب

ورث414  4 2 4 تكنولوجٌا الجٌن 

-3ب-2ب-13أ-10أ-9أ-8أ-6أ-3أ-2أ 6
-4ج.أ-14ب-13ب-9ب-8ب-5ب-4ب

-6ج.ب14ج.أ-10ج.أ-9ج.أ-7ج.أ-5ج.أ
-10ج.ب-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب
 13ج.ب-12ج.ب

ح ى و 411  2 2 3 أسس تربٌة حٌوان 

-13ب-10ب-7ب-11أ-8أ-7أ-4أ-3أ 4
-6ج.ب-13ج.أ-5ج.أ  -4ج.أ-14ب

-10ج.ب-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب
 13ج.ب-12ج.ب

ورث 415  
تصمٌم و تحلٌل التجارب 

 الوراثٌة
3 2 2 

-13ب-12ب-10ب-1ب-14أ-11أ-4أ 4
ج -15ج.أ-10ج.أ-8ج.أ-6ج.أ-1ج.ا
-10ج.ب-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب-6ب

 13ج.ب-12ج.ب

 : الثانًالفصل الوراثة و الهندسة الوراثٌة :البرنامج فً رابعةالسنة ال 4د ـ 

المقرر أسم كود  المقرر عدد  

 الوحدات

األسبوعٌةعدد الساعات  النتائج التعلٌمٌة المستهدفة التً  

 ٌتم تغطٌتها )الكود(
 إجمالً عملً نظري

ورث421  4 2 2 3 وراثة المقاومة لألمراض 

-5ج.أ-13ب-12ب-7ب-2ب-9أ-7أ-1أ
-6ج.ب3ج.ب-13ج.ا-9ج.ا-8ج.ا-.ا7ج

-11ج.ب-10ج.ب-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب
 13ج.ب-12ج.ب

م ح ص 421  6 4 2 4 تحسٌن محاصٌل 

-7ب-5ب-3ب-2ب-1ب-11أ-8أ-4أ-1أ
-6ج.أ-5ج.أ-3ج.أ-14ب-13ب-10ب

-7ج.ب-6ج.ب-.أ15ج-13ج.أ-8ج.أ
-12ج.ب-11ج.ب-10ج.ب-9ج.ب-8ج.ب
 13ج.ب

ب س ت  421 حسٌن حاصالت بستانٌةت   3 2 2 4 

-7ب-5ب-3ب-2ب-1ب-11أ-8أ-4أ-1أ
-8ج-6ج-5ج -3ج.أ-14ب-13ب-10ب
-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب-6ج.ب-15ج-13ج

 13ج.ب-12ج.ب-11ج.ب-10ج.ب

ورث 422  6 4 2 4 التكنولوجٌا الحٌوٌة و البٌئة 

-5ب-4ب-2ب-13أ-10أ-9أ-8أ-6أ-3أ-2أ
-4ج.أ-2ج.أ-14ب-11ب-9ب-8ب-7ب

-15ج.أ-14ج.أ – 9ج.ا -7ج.أ -5ج.أ
-6ج.ب-5ج.ب-4ج.ب-3ج.ب-2ج.ب
-11ج.ب-10ج.ب-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب
 13ج.ب-12ج.ب

ورث423  
استخدام الحاسب اآللً فً 

 التكنولوجٌا الحٌوٌة
3 1 4 5 

-4ب-14أ-10أ-9أ-8أ-7أ-6أ-3أ-2أ-1أ
-7ج.أ-5ج.أ -4ج.أ-3ج.أ-11ب-9ب-8ب

-2ج.ب-14ج.أ-.أ13ج-11ج.أ-9ج.أ
-7ج.ب-6ج.ب-5ج.ب-4ج.ب-3ج.ب

-12ج.ب-11ج.ب-10ج.ب-9ج.ب-8.بج
 13ج.ب

ورث424  6 6 -- 3 بحث و مناقشات 

-14ج.أ-13ج.أ-12ج.أ -11ج.أ-14أ
-5ج.ب-4ج.ب-3ج.ب-2ج.ب-1ج.ب
-10ج.ب-9ج.ب-8ج.ب-7ج.ب-6ج.ب
 13ج.ب-12ج.ب-11ج.ب

ـ محتوٌات المقررات :7  

ورث 311ـ كود المقرر :     
وراثة كائنات دقٌقة و فٌروساتـ اسم المقرر :     



 

 –تنظٌم تخلٌقق المقادة الوراثٌقة  -العالقة بٌن الفٌروس والعائل –دورات حٌاة ) البكترٌا والفٌروس والخمٌرة والفطرٌات ( ـ المحتوٌات :  

 الوراثٌققة بالطفققرة والتراكٌقق –اإلصققالا الققوراثً  –تنظققٌم نطققاط المققادة الوراثٌققة  –النقققل الققوراثً  –سققتقطاع الققوراثً إلا –قتققران البكتٌققري إلا
إنتقاج أنزٌمقات  -الخقرائط الوراثٌقة ) الفٌروسقات والبكترٌقا (  –الكوزمٌقدات (  –الفاجقات   -النواققل الوراثٌقة المختلفقة ) البالزمٌقدات   -الجدٌدة 

 تطبٌقات الهندسة الوراثٌة .  –إنتاج أنزٌمات اللصق   –القطع المحددة 

ورث 312ـ كود المقرر :     
سٌتولوجىـ اسم المقرر :     
التركٌقب القدقٌق  –األنزٌمقات  –األحمقا  النووٌقة  –القدهون  –السقكرٌات  –البروتٌنقات  –الخلٌقة  فقًالجزٌئات الضخمة ـ المحتوٌات :  

التركٌقققب العقققام والقققدقٌق  –معققققد جولقققوجى  –الطقققبكة األندوبالزمٌقققة  –الربٌوسقققومات  –البالسقققتٌدات  –المٌتوكونقققدرٌا  –للمكونقققات الخلوٌقققة 
 فى مجال علم الخلٌة .  ةالوسائل البحثٌة الحدٌث –االنقسامات الخلوٌة  –الكروموسومات الخاصة  –للكروموسومات 

ورث 313ـ كود المقرر :       
وراثة جزٌئٌة   ـ اسم المقرر :     
 –و غٌر حقٌقٌقة النقوا   تركٌب وتنظٌم المادة الوراثٌة فً الكائنات حقٌقٌة النواة –واألحما  النووٌة  تتركٌب البروتٌنٌاـ المحتوٌات :  

 – DNAاالتحققادات الجدٌققدة لـققـ  –الكلونققه الوراثٌققة  –النواقققل  -أنزٌمققات القطققع المحققددة  –التفسققٌر الجزئققً للعبققور  –تضققاعف المققادة الوراثٌققة 

,  AFLP  ,RFLPئٌققة ) المعلمققات الوراثٌققة الجزٌ –البصققمة الوراثٌققة  – تهندسققة البروتٌنٌققا – PCRطققرق تكبٌققر وتضققخم المققادة الوراثٌققة الـققـ 

RAPD  إنسقان (  –حٌقوان  –دراسقة تتقابع الجٌنقوم فقى ) نبقات   -رسم الخرائط الجزٌئٌة للكائنات المختلفقة  –( وتطبٌقاتها فً النبات والحٌوان

 األساس الجزئً للطفرة والتركٌب الدقٌق للجٌن . –تصمٌم النوافل الوراثٌة المختلفة  –

ورث 314ـ كود المقرر :       
أسس تربٌة  النبات ـ اسم المقرر :     
ققوة  –الطفقرات  –طرق التربٌقة المختلفقة  –الطرز البرٌة والمنزرعة  –األهمٌة االقتصادٌة  –علم تربٌة النبات  فًمقدمة ـ المحتوٌات :  

  -  ةة للمقاومقة للظقروف الرٌقر مناسقبالتربٌق  –التربٌقة للمقاومقة لرمقرا  والحطقرات  –العقم وعدم التوافق  –التضاعف  –الهجٌن ونظرٌاتها 
المققاٌٌس اإلحصقائٌة الضقرورٌة  –الصفات الكمٌة  –جٌنات تثبٌت النتروجٌن  –أسترالل النباتات األحادٌة  -االتجاهات الحدٌثة  فى تربٌة النبات 

 البٌوتكنولوجى وتربٌة النباتات .  –لمربى النبات 

ورث 315ـ كود المقرر :       
إحصاء وراثً   ر : ـ اسم المقر    
الكفققا ة النسققبٌة ألنققواع التجققارب  –أسققس تصققمٌم التجققارب الوراثٌققة  –اختبققار الفققرو  الوراثٌققة  –نظرٌققة االحتمققاالت ـقق المحتوٌققات :  

 –نحقدار والقتالزم اإل –اختبار الموازٌن  –الكفا ة التورٌثٌة بالمعنى الواسع والضٌق  –اختبار القدرة العامة والخاصة على اآلئتالف  –المختلفة 
 تقدٌر التباٌن .  –تقدٌر االرتباط والعبور  –نظرٌة معامل المرور وتطبٌقاتها 

م ك م  311ـ كود المقرر :       
    تكٌمٌاء بروتٌناـ اسم المقرر :   
الوظقائف الحٌوٌقة  –راغقى لهقا الببتٌقدات والتركٌقب الف –األحما  األمٌنٌة وتفاعالتها الكٌماوٌقة  –مقدمة عن البروتٌنات ـ المحتوٌات :  

 التمثٌل الحٌوى للبروتٌنات .  –فصل وتنقٌة البروتٌنات  –لرحما  األمٌنٌة والببتٌدات والبروتٌنات 

ورث 321ـ كود المقرر :       
وراثة فسٌولوجٌة وكٌماوٌة ـ اسم المقرر :    
تكقاثر المقادة الوراثٌقة  فقى كائنقات  –تركٌقب المقادة الوراثٌقة -(  RNAو الـقـ  DNAأن   المقادة الوراثٌقة هقً ) الـقـ  أثبقات ـ المحتوٌات :  

تخلٌق البقروتٌن فقى كائنقات حقٌقٌقة  –نسخ وترجمة الطفرة الوراثٌة  ––خصائص الطفرة الوراثٌة  –حقٌقٌة النوا  وكائنات غٌر حقٌقٌة النوا  
 –الجققٌن   - تالهامقة فققى عملٌقة  تخلٌقق البروتٌنٌقا ةوامقل البروتٌنٌقاألنزٌمققات والع –أنققواع الحمق  النقووي الرٌبقوزى  –وغٌقر حقٌقٌقة النقوا  

التنظقٌم الجٌنقى فقى كائنقات غٌقر ممٌقزة  –التنظقٌم الجٌنقى فقى كائنقات ممٌقزة النقوا   –نمقوذج األوبقرون  –العالقة بٌن الجقٌن والطقكل المظهقري 
 التحكم الوراثً فى التحول الرذائً .  -الكروموسومٌة تتٌنٌاأنواع البرو –التحكم الجٌنى فى تكوٌن األنزٌمات والهرمونات   -النوا  

ورث 322ـ كود المقرر :       
وراثة سٌتولوجٌة   ـ اسم المقرر :    
تقثثٌر الموققع  –االنتققاالت  –االنقالبقات  -التكقرارات  –األنتقاصات  –الكروموسومات الخاصة  –الكروموسومات العمالقة ـ المحتوٌات :  

عقدم  –الموزاٌكٌقة الكروموسقومٌة  –فقى اإلنسقان  مذاتٌة الكقر وموسقو –الحزم الكروموسومٌة والتطور  –لكروموسومٌة والتطور الترٌرات ا –
التعقدد المجمقوعى المسقتحدث االرتبقاط  –التعقدد المجمقوعى فقى النبقات  –التعقدد المجمقوعى فقى الحٌقوان  –االنفصال والترٌرات الكروموسقومٌة 

   .لكروموسومىالتضاعف ا –والعبور 

ورث 323ـ كود المقرر :       
الطفور والمطفرات    ـ اسم المقرر :     
 ثأسققتحدا –تققثثٌر األطقعة المةٌنقة و الرٌققر مةٌنقة علققى الكروموسقومات  –تقثثٌر اإلطقعاع علققى الخالٌقا  –أنقواع اإلطققعاع ـق المحتوٌققات :  

الطفقرة  ثكٌفٌقة أسقتحدا –الطفرات الطبٌعٌة والكٌماوٌة   –المحاصٌل المختلفة استخدام اإلطعاع فً  –قٌاس معدل الطفور  –الطفرات بالتطعٌع 
األسقتخدامات التطبٌقٌقة للطفقرات  –ٌقاس معقدل الطفقور ق –إصقالا األضقرار الطفرٌقة –نظرٌة الهدف واألثر المباطقر وغٌقر المباطقر لاطقعاع  –

 تلوث البٌئة ومعدل الطفور .  –المستحدثة 

رثو 324ـ كود المقرر :       
وراثة العشائر   ـ اسم المقرر :    



 

التلققٌ   –الجٌنقات المرتبطقة بقالجنس  –األلقٌالت المتضقاعفة   -قانون هاردى واٌنبراج لرتزان الوراثً  –التكرار النسبً ـ المحتوٌات :  

جقرة والتذبقذب القوراثً فقً العطقائر صقرٌرة اله –تجزئقة العطقٌرة  –التقثثٌر المطقترب بقالطفرة  – باإلنتخقا –الطفقرة  – ةتزاوج االخقو –الذاتً 
 الحجم . 

ن ب ت 321ـ كود المقرر :       
   أمراض نباتـ اسم المقرر :   
 – اتجرثمهقق –ونموهققا  –وٌطققمل دراسققة األهمٌققة االقتصققادٌة للفطرٌقات وتعرٌققف الفطرٌققات والتراكٌققب الفطرٌققة المختلفققة ـقق المحتوٌققات :  

دراسقة أهقم األمقرا  التقً تصقٌب محاصقٌل الحققل  –تعرٌقف المقر  واألعقرا  المرضقٌة  –رمرا  النباتٌة األهمٌة االقتصادٌة ل –وتكاثرها 
النباتققات الزهرٌققة والظققروف البٌئٌققة المناسققبة النتطققار  -والخضقر والفاكهققة والزٌنققة المتسققببة عققن الفطرٌققات والبكترٌققا والفٌروسققات والنٌمققاتودا 

 قاومة .المر  واألعرا  ودورة الحٌاة وطرق الم

ك م ى 321ـ كود المقرر :       
   كٌمٌا  األحما  النووٌةـ اسم المقرر :   
 –وظائفهققا الحٌوٌققة  –التخلٌققق الحٌققوى لهققا  –التركٌققب الكٌمٌققائى لرحمققا  النووٌققة  –مقدمققة عققن األحمققا  النووٌققة ـقق المحتوٌققات :  

تحلٌقل األحمقا   –التركٌقب العقام للنٌوكلٌوتٌقدات والنٌوكلٌوسقٌدات  –ٌقة بنقا  األحمقا  النوو –فصقل األحمقا  النووٌقة  –خواصها الكٌمٌائٌة 
 تركٌب المادة الجٌنٌة .  –تتابع النٌوكلٌوتٌدات فى األحما  النووٌة  –النووٌة باألحما  والقلوٌات واألنزٌمات 

ورث411ـ كود المقرر :       
  األسس الوراثٌة للتطورـ اسم المقرر :   
 –التوزٌقع الجررافقً  –نطقثة الحٌقاة علقى األر   –سجل الحفرٌقات  –مفهوم التطور قبل وبعد دارون  –رٌات التطور نظ ـ المحتوٌات :  

معققدالت  –تطققور األنظمقة الوراثٌقة  –العقزل الجررافقً  –منطقث األنققواع   -االنتخققاب الطبٌعقً  –األدلقة الوراثٌقة علقى تطققور الحٌوانقات والنباتقات 
 التكٌف .   -األساس المادي للتطور  –العطٌرة واالنتخاب  –ختالفات أساس  وأنواع اال-التطور 

ورث412ـ كود المقرر :       
  وراثة تكوٌنٌةـ اسم المقرر :   
منطقث التبقاٌن الخلقوي فقً الحٌقوان   –منطث التباٌن الخلوي فً النبات  –التطكٌل الكروموسومً  –التباٌن الوظٌفً للجٌن ـ المحتوٌات :  

التققدخل الققوراثً  –أنظمققة الققتحكم بعققد النسققخ  –تنظققٌم النطققاط الجٌنققى   –التكطققف  فققً مققزارع األنسققجة الحٌوانٌققة والنباتٌققة  –نوٌققة زرع األ -
 االستنساخ . –للتطكٌل الخلوي التكوٌنً غٌر الطبٌعً والسرطان 

ورث413ـ كود المقرر :   
وراثة الصفات الكمٌة  ـ اسم المقرر :     
 –حسققاب مكونققات التبققاٌن  –نظققم التقزاوج  –االخققتالف والتطققابه بقٌن األقققارب  –متوسققط العطقٌرة  –م والمتوسققطات الققٌـقق المحتوٌققات :  

الثبققات  –التربٌققة الداخلٌققة  –خققتالف الققوراثً إلا –أنققواع االنتخققاب  –إلنتخققاب ا -الققتالزم الققوراثً   –حسققاب قققوة الهجققٌن  –الكفققا ة التورٌثٌققة 
 الوراثً .

ورث414ـ كود المقرر :       
تكنولوجٌا الجٌنـ اسم المقرر :     
دور الهندسققة الوراثٌققة فققً إنتققاج األنسققولٌن واألنترفٌققرون  –الهندسققة الوراثٌققة وتطبٌقاتهققا فققً مجققال النبققاتً والحٌققوانً ـقق المحتوٌققات :  

المقاومقة الحٌوٌقة  –لقة او المهندسقة وراثٌقا  إنتقاج بعق  المركبقات الحٌوٌقة الهامقة فقً النباتقات المعد –وغٌرها من المنتجات الدوائٌة العالجٌقة 
إنتقاج نباتقات  –إنتاج نباتقات مقاومقة للحطقرات عقن طرٌقق تعقدٌل التركٌقب الجٌنقى لهقا  –للبكترٌا والفطرٌات السامة باستخدام الهندسة الوراثٌة 

مخققاطر اسققتخدام الهندسققة  –تهالب اآلدمققً األغذٌققة المعدلققة وراثٌققا  ومققدى سققالمتها لالسقق –مقاومققة للحطققائن  عققن طرٌققق الهندسققة الوراثٌققة 
 –كٌفٌققة تنمٌققة هققذ  البٌئققة والقضققا  علققى التلققوث الموجققود بهققا  و عالقققة الهندسققة الوراثٌققة بالبٌئققة المحٌطققة –الوراثٌققة فققً الحققرب البٌولوجٌققة 

   .ةالهندسة الوراثٌمخاطر استخدام   –الجانب األخالقً فً استخدام الهندسة الوراثٌة  –االستنساخ النباتً والحٌوانً 

ورث415ـ كود المقرر :   
   تصمٌم و تحلٌل التجارب الوراثٌة   ـ اسم المقرر :   
 –اختبقارات قٌقاس درجقات المعنوٌقة  –اخقتالف التصقمٌم طبققا  لنقوع التجقارب  -أسس تصمٌم وتحلٌل التجقارب الوراثٌقة  ـ المحتوٌات :  

 –االرتبقاط المظهقري واالرتبقاط القوراثً  –اختبارات قٌاس قوة الهجٌن  –ثٌة بمعناها العام والضٌق المقاٌٌس الوراثٌة المختلفة ) الكفا ة التورٌ
 -اختبققارات العققدوى  الصققناعٌة   –درجققات السققٌادة  –الطققرز المختلفققة لفعققل الجققٌن  –التبققاٌن المظهققري والققوراثً  –تحلٌققل التبققاٌن  –االنحققدار 

الجٌنقات و المعلمقات الوراثٌقة و الخقرائط  الجٌنٌقة  -تصقمٌمات تقزاوج نصقف األطققا   –تزواج األطقا  التلقٌ  الذاتً و –التباٌن  –المتوسطات 
 -عالققة  التركٌقب الققوراثً بالتفاعقل البٌئققً –التفققوق  –العطققائر و تتقابع االرتبقاط  -الكروموسقومات المصققممة ) المهندسقة وراثٌقا  ( –والمواققع 

 التجارب  .  مالتطبٌقات على تصمٌ –الصفات المتالزمة  –وموزومات التثثٌرات األمٌة والرٌر ثنائٌة الكر

وح ى  411ـ كود المقرر :       
   أسس تربٌة حٌوانـ اسم المقرر :   
الصققفات فققً  –معلومققات وراثٌققة وإحصققائٌة تسققتخدم فققً تربٌققة الحٌققوان  –مقدمققة تطققتمل علققى ماهٌققة تربٌققة الحٌققوان ـقق المحتوٌققات :  

تبسقٌط  –التبقاٌن فقً هقذ  الصقفات واسقبابة  ومكوناتقه وأهمٌقة كقل مكقون  –مكونقات مظهقر الصقفات اإلنتاجٌقة  –ة وأنواعهقا الحٌوانات الزراعٌ
الحٌوانٌقة وطقرق قٌاسقه  تكقرار الجقٌن فقى العطقائر –السقلوب القوراثً للصقفات اإلنتاجٌقة  –للتعرف على المكقافى  القوراثً والمعامقل التكقراري 

طققرق تربٌققة  –القٌمققة التربوٌققة للتراكٌققب الوراثٌققة  - متوسققط أثققر الجققٌن وأثققر اسققتبداله  -التعبٌققرات الكمٌققة للجققٌن – والعوامققل التققً تققةثر علٌققه

 . Transgenic animals طرق الحصول على الـ  –األتجاهات الحدٌثة فى التربٌة  –الحٌوان 

ورث421ـ كود المقرر :   



 

مقاومة لرمرا   ال وراثةـ اسم المقرر :     
أسقس  –مصقادر الحصقول علقى جٌنقات المقاومقة ودور بنقوب الجٌنقات فقً ذلقب  –الوراثقة وعالقتهقا بالمسقببات المرضقٌة  المحتوٌات :ـ   

 –الطققرق الوراثٌققة الحدٌثققة فققً مقاومققة المسققببات المرضققٌة البكتٌرٌققة  –المقاومققة الوراثٌققة لرمققرا  الفطرٌققة  –الققتحكم الققوراثً فققً األمققرا 
 –المقاومقة الوراثٌقة للظقروف البٌئٌقة الرٌقر مالئمقة ) حقرارة  –راثٌقة فقً مقاومقة الفٌروسقات باسقتخدام الجٌنقات المطقفرة اسقتخدام الهندسقة الو

الطقرق الحدٌثقة فقً مقاومقة  –المقاومة الرأسقٌة واألفقٌقة وعالقتهقا بترٌقر تركٌقب البقروتٌن  للحصقول علقى نباتقات مقاومقة  –ملوحة (  –جفاف 
طبٌعقة المقاومقة بالنسقبة لرمقرا  الفٌروسقٌة والفطرٌقة  –تصقنٌف النباتقات حسقب درجقات المقاومقة  –نولوجٌقا الحٌوٌقة النباتات باسقتخدام التك

الطققرق   -اسققتخدام المعاملققة بققالمطفرات السققتحداث جٌنققات المقاومققة  –االنتخققاب لصققفة المقاومققة فققً األبققا  واألجٌققال االنعزالٌققة  –والبكتٌرٌققة 
 المقاومة لرمرا  والحطرات. المختلفة لتربٌة النباتات

ورث421ـ كود المقرر :   
التكنولوجٌا الحٌوٌة والبٌئةـ اسم المقرر :     
استخدام التكنولوجٌا الحٌوٌقة فقً  –دور التكنولوجٌا الحٌوٌة فً المحافظة على البٌئة  –عالقة التكنولوجٌا الحٌوٌة بالبٌئة ـ المحتوٌات :  

  Diagnostics , Biosensors وسقائل البٌولوجٌقة التقً تسقاعد علقى كطقف وقٌقاس التلقوث البٌئقً مثقل ال –تطقخٌص مسقتوى التلقوث البٌئقً 

وسققائل مكافحققة التلققوث باسققتخدام التكنولوجٌققا الحٌوٌققة  -ودورهققا فققً معرفققة مسققتوى التلققوث البٌولققوجً أو المعققدنً ) معققادن ثقٌلققة وخالفققة ( 

   .ختلفة للكائنات المهندسة وراثٌا  على صحة األنسان والبٌئة واختبارات األمان الحٌويالتثثٌرات الم  Bioremediationواإلصحاا البٌئً 

ورث421ـ كود المقرر :       
استخدام الحاسب اآللً فً التكنولوجٌا الحٌوٌةـ اسم المقرر :     
 -  RAPD , RFLP , AFLP مقة فقى تكنٌقب المعل تاستخدام الحاسب اآللً فقى تققدٌر المقار كقرا –التعرٌف بالحاسب اآللً   ـ المحتوٌات :  

اسققتخدام  –اسقتخدام الحاسققب اآللققى فقى  رسققم الخققرائط الوراثٌققة الجزٌئٌقة للكائنققات المختلفققة  -  PCR اسقتخدام الحاسققب اآللققى فقى  تكنٌققب  الققـ 

مقن التفرٌقد الكهربقائى باالجاروزجٌقل  اسقتخدام الحاسقب اآللقى فقى قٌقاس حجقم  الحقزم الناتجقة –الحاسب اآللى فقى تحدٌقد التتابعقات النٌوكلتٌدٌقة 
 والبولى اكرٌالمٌد جٌل .

ورث424ـ كود المقرر :   
  بحث ومناقطاتـ اسم المقرر :   
ٌحدد موضوع بحث معٌن  فً مجال الوراثة والتكنولوجٌقا الحٌوٌقة وٌسقتعر  فٌقه الطالقب كقل مقا ٌتعلقق بموضقوع البحقث ـ المحتوٌات :  

صل إلٌه العلم فً هذا المجال وذلب تحت إطقراف بعق  أعضقا  هٌئقة التقدرٌس بالقسقم وٌنقاقن البحقث بحضقور من دراسات سابقة وأحدث ما تو
 طلبة الطعبة وأعضا  هٌئة التدرٌس بالقسم .

م ح ص 421ـ كود المقرر :   
تحسٌن محاصٌل ـ اسم المقرر :    
أهقداف وطقرق   -عبقاد الطقمس(   –محاصقٌل العلقف  –مٌة أهقداف وطقرق تربٌقة المحاصقٌل خلطٌقه التلققٌ  ) القذرة الطقا ـ المحتوٌقات :  

 تربٌة المحاصٌل خضرٌه التكاثر ) القصب ( .

ب س ت 421ـ كود المقرر :   
   تحسٌن حاصالت بستانٌةـ اسم المقرر :   
طعققٌم األصققناف أسققس تقٌققٌم وانتخققاب السققالالت واألمهققات الممتققازة الصققفات كمصققدر لبققذور وعقققل األصققول أو بققراعم لتـقق المحتوٌققات :  

إنطقا  مقزارع األمهقات وتجمٌقع األنقواع واألصقناف  –الخضقري  واإلكثقارالطقرق المتطقورة لاكثقار البقذري  –المختلفة الصادقة لصقفات الصقنف 
ألمقرا  كٌفٌة إنتاج نباتات محسنة ونظٌفقة مقن ا –ذات الصفات المختلفة لتكوٌن بنوب للجٌنات  المرغوبة فً برامج التحسٌن وتربٌة األصناف 

 المعروفة باستخدام طرق زراعة الخلٌة والبوٌضات واألنسجة .

 

 

 

 

 

بالبرنامج : االلتحاقـ متطلبات  8  

 الحصول على شهادة أتمام الثانوٌة العامة.

 البرنامج : الستكمالـ القواعد المنظمة  9

 ٌتم الرجوع الئحة الكلٌة القدٌمة :سنة أول



 

% مةن لةن 57علةى ا  تقةن نسةبة الحضةوا عةن الةراو  العمليةة حاضةاات و متابعةة العلى م المواظبة.1
ة يذا يات الرااسةةامقةةاالمقةاا علةةى حةةر  و   يسةمل للأالةةب بةةنراه يمتحةان ناايةةة الى ةةن الرااسةى    مةةن 

 % من مجموع ساعات الرااسة لاذا المقاا.57ارت نسبة غياية عن ز
ذا نجةل ىةى جميةق مقةااات الىاقةة المقيةر باةا يو لةان ينقن الأالب من السنة المقير باا الةى السةنة التاليةة ا.5

 ااسبا ىى مار  او مارتين على ا لثا من ىاقتة.
 ٌتم الرجوع الئحة الكلٌة القدٌمة :سنة ثانً

% من كل 57حاضرات و الدروس العملٌة على اال تقل نسبة الحضور عن معلى متابعة ال المواظبة.1

ة أذا ٌات الدراسرمقرالأمتحان نهاٌة الفصل الدراسى آلى من مقرر على حدة و ال ٌسمح للطالب بأداء 

 % من مجموب ساعات الدراسة لهذا المقرر.57ادت نسبة غٌاٌة عن ز

ٌنقل الطالب من السنة المقٌد بها الى السنة التالٌة اذا نجح فى جمٌع مقررات الفرقة المقٌد بها أو كان .5

 تة  او فرقة أدنى.راسبا فى مادة او مادتٌن على اآلكثر من فرق

 الدراسٌة " فً السنةمقبولعن "التقدٌر العام ال ٌقل الوراثة و الهندسة الوراثٌة  . لالستكمال برنامح3

 الثانٌة من البرنامج.
 ٌتم الرجوع الئحة الكلٌة القدٌمة :سنة ثالث

% من كل 57حاضرات و الدروس العملٌة على اال تقل نسبة الحضور عن معلى متابعة ال المواظبة.1

ة أذا ٌات الدراسرمقرالمقرر على حدة و ال ٌسمح للطالب بأداء أمتحان نهاٌة الفصل الدراسى آلى من 

 % من مجموب ساعات الدراسة لهذا المقرر.57ادت نسبة غٌاٌة عن ز

ان ٌنقل الطالب من السنة المقٌد بها الى السنة التالٌة اذا نجح فى جمٌع مقررات الفرقة المقٌد بها أو ك.5

 .او فرقة أدنى راسبا فى مادة او مادتٌن على اآلكثر من فرقتة
 ٌتم الرجوع الئحة الكلٌة القدٌمة :سنة رابع

% من كل 57حاضرات و الدروس العملٌة على اال تقل نسبة الحضور عن معلى متابعة ال المواظبة.1

ة أذا ٌات الدراسرمقرالمن مقرر على حدة و ال ٌسمح للطالب بأداء أمتحان نهاٌة الفصل الدراسى آلى 

 % من مجموب ساعات الدراسة لهذا المقرر.57ادت نسبة غٌاٌة عن ز

 . فرقة أدنى فى جمٌع مقررات الفرقة المقٌد بها أو الطالب نجحٌجب أن ٌ.5

ـ وسائل تقٌٌم مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج : 11  

 

 

 

ـ طرق تقوٌم البرنامج : 11  

 العٌنة الوسٌلة القائم بالتقوٌم م

 مخرجات التعلم المستهدفة الوسٌلة م

عملٌة الدراسة الم 1  المهارات العملٌة 

 المعارف و  المهارات الذهنٌة حلقات البحث والمناقطة 2

 مهارات عامة و معارف التعلم الذاتً 3

 المعارف و المهارات  الذهنٌة المحاضرات و الطرا 4



 

 عٌنة من الخرٌجٌن أستبٌان طالب السنة النهائٌة 1

 عٌنة من المستفٌدٌن أستبٌان الخرٌجون 2

  تقرٌر أصحاب العمل 3

خارجً مقٌم 4 فتحً محمد عبدا لتوابا.د/  تقرٌر محكم خارجً   

 --- --- طرق أخرى 5

 الملحق :

 ٌوضع توصٌف المقررات على هٌئة مالحق

عمٌد الكلٌة                 رئٌس القسم                  منسق البرنامج                

) أ.د / صفا  مصطفى محمد (       (   مخلوف محمد محمود ) أ.د /                ( مخلوف محمد محمود ) أ.د /   
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