عزيزي الطالب  ..عزيزتي الطالبة
لشتم وحدكم  ..حنو معلم
ٌَؼلٔب اْ َٔزمجٍىُ ثىً اٌٛك ٚاٌؾت فأ٘الً ِٚوؽجب ً ثىُ أِالً ِشولب ً ٚفؼبالً فً
وٍٍخ اٌيهاػخ ثّشزٙوٍٕ٘ٚئب ً ٌٍىٍٍخ ثإٔضّبِىُ إٌٍٙب ٍٕ٘ٚ ..ئ ٌىُ ثإٔضّبِىُ
إًٌ اٌىٍٍخ ..
ٌَٚؼلٔب أْ ٔملَ ٌىُ ٘نا اٌلًٌٍ ِٓ أٍوح اٌجواِظ اٌغلٌلح ثبٌٍغخ االٔغٍٍيٌخ ٌىً
ٌى ْٛفٍوطلٌك ٌىُ فً هؽٍزىُ اٌغلٌلح ٚثوؽٍزىُ اٌٙبِخ اٌزً ً٘ ثلاٌخ ٌوٍُ
شقظٍخ ٌَّزمجً ِشوق إٔشبء هللا ٙٔٚلف ِٓ مٌه  ..أْ رزؼوفٛاػًٍ وٍٍزىُ
اٌغٍٍّخ ٚرزفمل ْٚوً ِبٌّٙىُ ٚرزؼوفٛا ػًٍ وً ِب رملِٗ ٌىُ أٍوح اٌجواِظ
اٌغلٌلح ثبٌٍغخ االٔغٍٍيٌخ ِٓ اٌقلِبد اٌّزّضٍخ فً اٌَّزٌٛبد اٌّقزٍفخ
ٚاٌّموهاد اإلعجبهٌخ ٚاإلفزٍبهٌخ
فٍٕٙئب ً ٌىُ فً وٍٍزىُ وٍٍخ اٌيهاػخ ثّشزٙو .
َٔسأل هللا انتٕفٛق نكم يبف ّٛخٛر نكى ٔنًصرَب انغبنٛت،،،
واهلل تعاىل ولي التوفيق
اسرة البرامج الجديدة باللغة االنجليزية
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كلمة الشيد االستاذ الدكتوز  /عميد الللية
حممود مغسبي عساقي
الي ابهائٌ الطالب

رزشوف وٍٍخ اٌيهاػخ ثّشزٙو وً ػبَ ثبٍزمجبي أػضبء علك إٌٍٙب إضبفخ إًٌ
األػضبء اٌملاًِ ِٓ شجبة ٘نٖ األِخ فٍٕٙئب ً ٌٍىٍٍخ ثإٔضّبِه إٌٍٙب ِٚوؽجب ً ثه
ػضٛاً ِٓ اػضبئٙب ٚ ،كػٕى اطبهؽه اٌمٛي فٍمل افزود طوٌمب ً ٌؾزبط إًٌ
اٌغٙل اٌّزٛاطً ٚاٌزلهٌت ٚاٌّّبهٍخ ثظٛهح ِىضفخ ِغ اإلػزّبك ػًٍ اٌناد فً
اٌلهاٍخ ٚاٌجؾش ٚاٌّؼوفخ ٚأبػًٍ ٌمٍٓ ثأٔه أ٘الً ٌنٌه ٔ،ظٍؾزً ٌىُ اثٕبئً
اٌطالة ثزٕظٍُ ٚلزىُ ٚاإل٘زّبَ ثبٌّؾبضواد ٚرطجٍمبرٙب ٚاٌزغبهة اٌّؼٍٍّخ
اٌزً ً٘ ِٓ أٌٍ اٌلهاٍخ ثبٌىٍٍخ فبٌّٕٙلً اٌيهاػً اٌّزٍّي ٘ ٛاٌمبكه كائّب
ػًٍ اٌؼًّ ٚرطجٍك ِبرؼٍّٗٚ ،الًَٕٔ أْ اٌلٌٚخ فً ؽبعخ اًٌ ِٕٙلٍٍٓ
ىهاػٍٍٓ أوفبء ؽزً ٔورمً ثّٙبهٖ ػبٌٍخ ثإٔزبعٕب اٌيهاػً ٌٚىً رؾمك مٌه الثل
ِٓ اٌزّوٌٓ اٌَّزّوٚاٌغبك ٚؽزً رىزًّ اٌظٛهٖ الثل اْ ٔٙزُ ثىً ِمِٛبد
اٌؾٍبح اٌغبِؼٍخٚ ،ثملهؽوطى ػًٍ ِطبٌجزىُ ثبالٍزياكٖ ِٓ ِٕبً٘ اٌؼٍُ ػٓ
طوٌك اٍبرنرىُ األعالء ،اكػٛوُ ٌّّبهٍخ األٔشطخ اٌزً رٛفو٘ب ٌه اٌىٍٍخ ِٓ
(صمبفٍخ ٚهٌبضٍخ ٚاعزّبػٍخ ٚفٍٕخ ......إٌـ ) ٌىً رّٕى فٍٙب ِٛا٘جه ٚرظمً
شقظٍزه ِّب ٌشؼون ثّيٌل ِٓ اإلٔزّبء ٚاٌزؼٛكػًٍ اٌمٍبكح ٚاإلكاهح ٚرؾمٍك
اإلٔغبىاد ثٕغبػ ٚ،اٌىٍٍخ ( ِزّضٍخ فً اكاهرٙب ) رؾوص كائّب ً ػًٍ رٛفٍو أؽلس
ِّب أرٍؼ ِٓ األكٚاد ٚاإلِىبٍٔبد ٌزؾمٍك ِبٌزّٕبٖ وً ٚاؽل ِٕىُ ٌَ ٚ .ؼلٔب
ِشبهوزىُ ثبٌوأي فً رطٌٛو  ٚرؾلٌش وٍٍزىُ .
أيالً ومسحباً بلم مجيعاً  ,,,مع متهياتي للم مبشتقبل بايس سعيد مع اشساقة يرا
العام الدزاسي اجلديد
عميدالللية

أ.د  /حممود مغسبي عساقى
2

نبرة خمتصسة عو الللية
رمغ وٍٍخ اٌيهاػخ ثموٌخ ِشزٙو – ِووي طٛؿ – لٍٍٛثٍخ ػًٍ ثؼل  2وُ ِٓ
طوٌك ِظو – اٍىٕلهٌخ اٌيهاػً اٌَوٌغ ٚرؼزجو اٌىٍٍخ ِٓ أللَ
اٌّؼب٘لاٌيهاػٍخ فً ِظو ٚاٌشوق األٍٚظ ٌٙٚب ٍغً ؽبفً فً اٌؼًّ ػًٍ رملَ
اٌيهاػخ ثّظو ٚ ..رشزًّ ػًٍ اهثؼخ ػشو لَّب ً ػٍٍّب ً  { ُ٘ٚاٌّؾبطًٍ –
اٌجَبرٍٓ – اإلٔزبط اٌؾٍٛأً – اٌٛهاصخ – اٌىٍٍّبء اٌيهاػٍخ – األهاضى –
االلزظبك اٌيهاػً –إٌجبد اٌيهاػً – ٚلبٌخ إٌجبد –األٌجبْ – اٌظٕبػبد
اٌغنائٍخ – أِواع إٌجبد – إٌٙلٍخ اٌيهاػٍخ –اٌٍّىوٚثٌٍٛٛعٍب اٌيهاػٍخ ..
إًٌ عبٔت اٌشؼجخ اٌؼبِخ ٚشؼجخ اٌيهاػخ ٚاٌزوثٍخ } وّب رّزبى اٌىٍٍخ ثإؽزٛائٙب
ِووي ٌٍزغبهة ٚاٌجؾٛس اٌيهاػٍخ اٌني ٌضُ اٌؼلٌل ِٓ اٌّياهع ٌ ..زلهة
اٌطبٌت فٍٙب ػًٍ ِّبهٍبد اٌؼٍٍّبد اٌيهاػٍخ ثظٛهح ػٍٍّخ ٚرجٍغ َِبؽزٙب
ِٚوافمٙب ؽٛاًٌ  341فلاْ إًٌ عبٔت ِيهػخ اإلٔزبط اٌؾٍٛأً ٚاٌلٚاعٓ ِٕٙ ..ب
ِشزً فبوٙخ ِٚشبرً ٚطٛة ٌٕجبربد اٌيٌٕخ ٚطٛة األثؾبس ٌأللَبَ اٌؼٍٍّخ
ٚؽلٌمخ ِٛاٌؼ ٚاٌظٕبػبد ِٚيهػخ اٌّؾبطًٍ ٚاٌجَبرٍٓ ٚرؾزٛي ػًٍ وضٍو
ِٓ األطٛي إٌجبرٍخ ٌّؾبطًٍ اٌفبوٙخ ٚاٌقضو ٚاٌيٌٕخ ٚوضٍو ِٓ إٌجبربد
اٌطجٍخ ٚاٌؼطوٌخٌٛٚ ..عل ثٙب ِؼًّ ِوويي ٌٍزؾبًٌٍ ٚاألٍزشبهاد اٌيهاػٍخ
ِٚؾطخ فوػٍخ ٌألطٛي اٌٛهاصٍخ رزجغ اٌجٕه اٌٛطٕى ٌٍغٍٕبد .
رطٛه اٌىٍٍخ ِٕن ٔشأرٙب ؽزً األْ :
 فً ػبَ  َ 3133أفزٍود لوٌخ ِشزٙو ِم ًو ٌّلهٍخ ىهاػٍخ ِزٍٛطخ .
 فً ػبَ  َ 3141 – 3142رؾٌٛذ اٌّلهٍخ إًٌ فوع ٌىٍٍخ اٌيهاػخ
عبِؼخ اٌمب٘وح .
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فً ػبَ  َ 3141رؾٌٛذ إًٌ ِلهٍخ صبٌٔٛخ ىهاػٍخ (ٔظبَ اٌقٌّ
ٍٕٛاد) .
فً ػبَ  َ 3111رموه إٔشبء اٌّؼٙل اٌؼبًٌ اٌيهاػً ثّشزٙو ربثؼب ً ٌٛىاهح
اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ ٚوبٔذ اٌلهاٍخ فً شؼجزٍٓ ّ٘ب (اٌشؼجخ اٌؼبِخ ٚشؼجخ
اإلهشبك ٚاٌزؼٍٍُ اٌيهاػً) ..وّب وبْ رلهٌت اٌطالة فً اٌظف اٌضبٌش
ٌّلح ػبَ ثأٌّبٍٔب اٌغوثٍخ .
ٚفً ػبَ  َ 3111رؾٛي اٌّؼٙل اٌؼبًٌ اٌيهاػً ثّشزٙو إًٌ وٍٍخ اٌؼٍَٛ
اٌيهاػٍخ ربثؼخ ٌغبِؼخ ؽٍٛاْ .
فً  َ 3111/33/21طله لواه اٌٍَل  /هئٌٍ ِغٌٍ اٌٛىاهحهلُ 341
ٌَٕخ  َ 3111ثضُ اٌىٍٍخ ٌغبِؼخ اٌيلبىٌك  /فوع ثٕٙب .
ٚفً  َ 2001/8/3طله اٌمواه اٌغّٛٙهي ثإٔشبء عبِؼخ ثٕٙب وغبِؼخ
َِزمٍخ .
اٌىٍٍخ ِؼزّلح ِٓ اٌٍٙئخ اٌمٍِٛخ ٌضّبْ اٌغٛكح  ٚاالػزّبك ثبٌمواه هلُ
 314ثزبهٌـ .َ2031/1/21
اٌّياهع اٌَّىٍخ ٚاٌظٛة اٌيهاػٍخ
ِغّغ اٌّؼبًِ اٌجؾضٍخ ثبٌىٍٍخ
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الربامج التى متهحًا الللية
ٌّٕؼ ِغٌٍ عبِؼخ ثٕٙب ثٕبء ػٍى طٍت ِغٌٍ وٍٍخ اٌيهاػخ ثّشزٙو كهعخ اٌجىابٌٛهًٌٛ
فى أؽل اٌجواِظ اٌوئٍٍَخ أ ٚأؽل اٌجواِظ ٚاٌزقظض اٌفوػى كافً اٌجؤبِظ وبٌزبٌى:

علٚي هلُ (:)1
و

أٔالً  :برايج انكهٛت ببنهغت انعربٛت

انريز انكٕدٖ
نهبرَبيج

انتخصصبث
انفرعٛت

1

برَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااابيج االَتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب انُبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب ٗ

َبب ٗ

بسب  – ٍٛيحبصٛم

2

برَااااااااااااااااااااابيج االَتاااااااااااااااااااااب انحٛااااااااااااااااااااإاَٗ ٔاناااااااااااااااااااااذا ُٗ

حٕٛاَٗ

3

برَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابيج ٔ بٚاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات انُباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابث

ٔ بٚت

4

برَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابيج عهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإو ا

ٚااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات

أ ٚت

5

برَاااااااااابيج انعهاااااااااإو اال تصاااااااااابدٚت ٔاال تًبعٛاااااااااات انز اعٛاااااااااات

ا تصبدٚت

6

برَااااااااااااااااااابيج انتكُٕنٕ ٛاااااااااااااااااااب انحٕٚٛااااااااااااااااااات انز اعٛااااااااااااااااااات

كُٕنٕ ٛب

7

برَاااااااااااااااااااااااابيج عهاااااااااااااااااااااااإو ا ا ااااااااااااااااااااااااٗ ٔانًٛاااااااااااااااااااااااابِ

أ ا ٗ

ٔ بٚت َببث ـ
أيراض َببث

كًٛٛبء حٕٚٛت -
ٔ اثت

ثبَٛب ً  :انبرايج انًًٛزة ببنهغت االَجهٛزٚت
برَبيج انتقُٛت انحٕٚٛت انز اعٛت
Agricultural Biotechnology Program 1
2

برَابيج أياٍ ٔما يت انغا اء

3

برَبيج إدا ة ا عًبل انز اعٛت Agri- Business Program

4

Food Safety Program

برَبيج امتص ح ٔامتز اع ا ا ٗ انصحرأٚت
Desert Land Reclamation and Cultivation

٘اانا ثبإلضاابفخ إٌااى ثؤاابِغى إٌٙلٍااخ اٌيهاػٍااخ (ٍِؾااك ٚ )3ثؤاابِظ اٌيهاػااخ ٚاٌزوثٍااخ
(ٍِؾااك ٌٍٚ .)2ؾااك اٌالئؾااٗ اٌلافٍٍااخ اٌقبطااخ ثاابٌجواِظ ثبٌٍغااخ اإلٔغٍٍيٌااخ (ثؤاابِظ اٌزمٍٕااخ
اٌؾٌٍٛخ اٌيهاػٍخ ،ثؤبِظ أِٓ ٍٚالِخ اٌغناء ،ثؤبِظ إكاهح األػّبي اٌيهاػٍخ).
5

اهليلل اإلدازي للللية

أ.د  /محمود مغربً عراقً
عمٌد الكلٌة

أ.د/يحًٕد انزعب ٖٔ يحًٕد

أ.دَ/بصر خًٛس انجٛزأ٘

ا.د /عبدل حبيذ انبُٓسبٔ٘

ٔكٛم انكهٛت نشئٌٕ انتعهٛى ٔانط ة

ٔكٛم انكهٛت نشئٌٕ انذ امبث انعهٛب
ٔانبحٕث

ٔكٛم انكهٛت نشئٌٕ خذيت انًجتًع
ٔ ًُٛت انبٛئت

6

أ.د/على عبدالسالم
مدٌر عام البرمج الجدٌدة
باللغة اإلنجلٌزٌة

أ.د/إٌهاب فرٌد
منسق برنامج استصالح
واستزراع األراضى

أ.د/محمود مختار
منسق برنامج
التكنولوجٌا الحٌوٌة

أ.د/السٌد اسماعٌل
منسق برنامج سالمة
الغذاء

7

أ.د/السٌد حسن جادو
منسق برنامج إدارة
األعمال

الشادة زؤساء األقشام

8

زئيص قشم الوزاثة

9

وحدة اإلزشاد األكادميي للطالب
 .1يذٚر انٕحذة  -:أ.د  /ل زال
 .2ا عضبء ( ًٛع أعضبء ْٛئت انتذ ٚس انًكهف ٍٛببإلشراف ا كبدًٙٚ
عه ٙانط ة)
 .1اإل٘زّبَ ثبٌطبٌت وّى ْٛهئًٍَ فً اٌؼٍٍّخ اٌزؼٍٍٍّخ فً ظً ٚعٛك إكاهح
فؼبٌخ رٕٙظ إٌٙظ اٌفؼبي فً رؼبٍِٙب ِغ ِىٔٛبد اٌؼٍٍّٗ اٌزؼٍٍٍّخ ثأثؼبك٘ب .
ٚ .4اٌؼًّ ػًٍ رٛعٍٗ ٚاهشبك اٌطبٌت ِٚزبثؼزٗ ٚرمٍٍُ أغبىارٗ َِٚبػلرٗ فً
اٌىشف ٚاٌزؼوف ػًٍ اٌؼمجبد اٌزً رٛاعٚ ٗٙرؾل ِٓ رملِٗ ِٓ فالي
ٚؽلح ِزقظظخ رز ًٌٛاإلطالع ػًٍ ِٙبَ اإلهشبك ثّىٔٛبرٗ اٌّقزٍفخ
ثىفبءح ػبٌٍخ ٚفبػٍٍخ ٌٍٛطٛي إًٌ رؾمٍك اٌزٛاىْ إٌفًَ ٚاإلعزّبػً
ألُ٘ ِى ْٛفً اٌؼٍٍّخ اٌزؼٍٍٍّخ أال  ٛ٘ٚاٌطبٌت.
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مقدمه:
التعرٌف بالبٌوتكنولوجٌا الزراعٌة:
البٌوتكنولوجٌا الزراعٌة هى مجموع تقنٌات علمٌة لتحسٌن النبات والحٌوان
والكائنات الحٌة الدقٌقة المعتمدة دراٌة العلماء بالمادة الحٌوٌة  DNAواستخدامها
لتقدٌم حلول لزٌادة اإلنتاج الزراعى .وبدءا من القدرة على معرفة الجٌنات التى قد
تضفى ممٌزات لمحاصٌل معٌنه وقدره على العمل الدقٌق بتلك الخصائص ٌمكن
للبٌوتكنولوجٌا زٌادة قدرة مربى النباتات والحٌوانات لتحسٌن إنتاجٌة المحاصٌل
وحٌوانات المزرعة .وتمكن البٌوتكنولوجٌا من تحسٌنات قد الٌمكن الحصول علٌها
باستخدام الطرق التقلٌدٌة وحدها من التلقٌح بٌن السالالت متقاربة اإلنتماء وفى
القرن العشرٌن تقدمت علوم التربٌة واإلكثار وأصبحت أكثر تمٌزا مع رغبة المربى
فى اختٌار خصائص من شأنها زٌادة اإلنتاج والمقاومة ضد اآلفات وتحمل الجفاف
والحصول على مذاق متمٌز .هذه الخصائص تنتقل من جٌل إلى آخر من خالل
الجٌنات والتى هى من مادة الـ  DNAوإن كانت األحٌاء بما فى ذلك محاصٌل الفاكهة
والخضر وغٌرها ولحوم الحٌوانات تشتمل على جٌنات هى التى تجعل خالٌا تلك
األحٌاء كٌف تعمل وحالٌا تمكن العلماء من اإلحاطة مما ٌكفى من العلم كى ٌصبحوا
متمكنٌن من التعرف على كٌفٌة عمل الجٌنات المسئولة عن تلك الخصائص وعلٌه
فإن الجٌنات والــ  DNAهى مفتاح البٌوتكنولوجٌا.

مجاالت البٌوتكنولوجٌا الزراعٌة:
الهندسة الوراثٌة:
 -1تمكن العلماء من نقل الجٌنات من كائن إلى آخر وٌطلق على ذلك التطوٌر
الجٌنى أو الهندسة الجٌنٌة ،أو التحسٌن الجٌنى وبغض النظر عن التسمٌة فإن
تلك اإلمكانٌة تسمح بنقل الخصائص المفٌدة (مثل المقاومة لألمراض) إلى النبات
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أو الحٌوان أو الكائن الدقٌق عن طرٌق إدخال الجٌنات (الــ  )DNAمن كائن حً
إلى آخر.وجمٌع الحاصالت الزراعٌة أمكن تحسٌنها عن طرٌق تقنٌة نقل (الــ
( )DNAوعادة ٌطلق على تلك الحاصالت حاصالت التطوٌر الجٌنً) أمكن
تطوٌرها لمساعدة المزارعٌن لزٌادة إنتاجٌة محاصٌلهم وتقلٌل تعرض تلك
المحاصٌل للظروف السٌئة.
 -2الراقمات الجزٌئٌة  :molecular markersتعتمد الطرق التقلٌدٌة لتربٌة النباتات
والحٌوانات على اختٌار نباتات أو حٌوانات بناء على خصائص مرئٌة أو ممكنة
القٌاس .لكن اآلن من خالل فحص الـ  DNAللكائن الحى ٌمكن للعلماء اإلستعانه
بالمؤشره الجزئٌة الختٌار نباتات أو حٌوانات بها جٌنات الخصائص المرغوبة
فً غٌاب رؤٌة مباشرة لتلك الخصائص المرغوبة وبذلك تكون تربٌة النبات أو
الحٌوان أكثر دقة وكفاءة ممثال استخدام العلماء المؤشرة الجزٌئٌة للحصول على
محاصٌل أكثر مقاومة لحشرة معٌنة أو مرض معٌن ،وهناك ناحٌة أخرى فً
استخدام المؤشرة الجزٌئٌة وهً التعرف على الجٌنات غٌر المرغوبة وبذلك
ٌمكن إقصائها عن االجٌال الالحقة من الكائنات موضوع التحسٌن.
 -3التشخٌص الجزٌئً  :molecular diagnosticsهً طرق للكشف عن جٌنات أو
منتجات جٌنات محددة ومتخصصة وتستخدم تلك الطرق فً مجال الزراعة
خاصة لتشخٌص أمراض النبات والحٌوان.
 -4اللقاحات  :vaccinesتستخدم اللقاحات الناتجة عن تقنٌات البٌوتكنولوجٌا فً
حٌوانات المزرعة وهً على أقل تكلفة وأفضل وأكثر أمانا من اللقاحات التقلٌدٌة
كما أنها أكثر ثباتا فً درجة حرارة الوسط المحٌط بال حاجه إلى الحفظ فً
درجات حرارة منخفضة فً الثالجة وهو ما ٌجعلها ذات مزاٌا للفالح البسٌط
وللمناطق المناخٌة الحارة بعض هذه اللقاحات جدٌد وحدٌث وٌستخدم للحماٌة
من بعض األمراض المعدٌة للمرة األولى ،فعلى سبٌل المثال فقد استخدمت
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تقنٌات البٌوتكنولوجً فً إنتاج لقاح لحماٌة الماشٌة (أبقار وجاموس) من مرض
تسمم الحمل  hemorage seplicemiaوالذي ٌعتبر السبب الرئٌسً لنفوق الماشٌة.
 -5زراعة األنسجة  :tissue cultureزراعة األنسجة هو تقنٌة ٌمكن بها تكاثر
النباتات فً المختبرات وٌمكن استخدامها عن طرٌق استخدام أجزاء لٌست بها
أمراض من النبات وإكثار النبات فً المختبر وبذلك ٌمكن الحصول على نباتات
خالٌة من األمراض ومن األمثلة الستخدام تلك التقنٌة بنجاح هً فً أشجار
فاكهة مثل الحمضٌات واألناناس واألفوكادو والمانجو والموز والتٌن والباباظ.
وان الالئحة الدراسٌة لبرنامج البٌوتكنولوجٌا الزراعٌة متماشٌة مع الئحة
طلبة البكالورٌوس فً كلٌة الزراعة بمشتهر لعام  2119وقد تم تصمٌم هذا
البرنامج بحٌث ٌكون نظاما تشترك فٌه كافة األقسام العلمٌة بالكلٌة وقد روعً ان
ٌكون متماشٌا مع الحداثة والتغٌرات الجدٌدة اعتمادا على ما ٌلً:
 .1تبنً نظام الساعات المعتمدة
 .2إمكانٌة التحسٌن المستمر حسبما تتطلب األمور
 .3مراجعة المقررات العلمٌة حتى ٌتم التحصل على نوعٌة معتمدة
 .4إمداد سوق العمل التخصصً بأخصائٌٌن على درجة عالٌة من الكفاءة
 .5رفع مستوى الخرٌج بما ٌمكنه من التماشً مع المستوٌات العالٌة الموصً بها
من قبل الهٌئة القومٌة المصرٌة لتأكٌد النوعٌة واالعتماد
)National Authority for Quality Assurance and Accreditation (NAQAA

مادة  :2رؤٌة ورسالة برنامج البٌوتكنولوجٌا الزراعٌة:
 1-2الرؤٌة:
الرؤٌة هً توجٌه الطالب إلى تبنً التكنولوجٌات الحدٌثة فً مجال
البٌولوجٌا الزراعٌة مما ٌؤدي إلى تغٌرات جوهرٌة للحصول على مستوٌات جدٌدة
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عالٌة فً البٌوتكنولوجٌا وتشكٌل البٌوتكنولوجٌا الزراعٌة كً تكون أداه دقٌقة
محكمة مستقبلٌة لخلق الثراء والعدالة االجتماعٌة خاصة للمزارعٌن

 :2-2الرسالة:
الرسالة هً تطوٌر ومساعدة القطاع الزراعً المحلً والدولً بخرٌجٌن
زراعٌٌن لهم القدرة على توقع موضوعات البٌوتكنولوجٌا الزراعٌة وان الهدف
الرئٌسً هو تأكٌد سالمة األرض والمحاصٌل وحٌوانات المزرعة واإلنسان فً
المحٌط البٌئً الذي نعٌش فٌه ،كذلك تخرٌج أخصائٌٌن ذوي كفاءة فً طرق التحلٌل
المتضمنة استخدام الرٌاضٌات وأساسٌات العلوم الفٌزٌائٌة والبٌولوجٌة والهندسة
الزراعٌة ومهارات التعامل مع الحاسوب وكلها مطلوبة فً الزراعة الحدٌثة .كذلك
تخرٌج أخصائٌٌن لهم مهارات التفكٌر البناء وتكوٌن إفادات المشكالت والتواصل
المثمر وتخلٌق البٌانات والعمل التعاونً واإلجابة على األسئلة من خالل التجرٌب
والتقٌٌم وإٌجاد حلول عملٌة.

ماده  : 3لغة البرنامج:
اإلنجلٌزٌة هً اللغة التً تتم الدراسة بها فً جمٌع مراحله ومستوٌاته وذلك
من شأنه جعل الخرٌج مؤهل تماما للعمل بكفاءة وتنافسٌة سواء فً السوق المحلٌة
أو العالمٌة وبذلك ٌكون قادرا على التعامل مع مجاالت مثل التجارة اإللكترونٌة بما
تتضمنه من توابع حداثة كما وان الدراسة باللغة اإلنجلٌزٌة تمكن من التحاق طالب
من بالد أخرى أجنبٌة من العالم خاصة من البالد اإلفرٌقٌة واآلسٌوٌة فضال عن
البالد العربٌة.

ماده  :4األقسام العلمٌة وهٌئة التدرٌس ومعاونٌهم ومرافق كلٌة الزراعة
بمشتهر:
 1-4األقسام العلمٌة بالكلٌة وعدد المقررات لكل مقرر:
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جدول ٌ 1ضم إحصائٌة باألقسام العلمٌة وعدد المقررات التً ٌتم تدرٌسها من
خالل كل من تلك األقسام وكذلك المقررات التً لها طبٌعة عامة واشتراك ألكثر من
قسم.

 :2-4أعداد هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بالكلٌة:
ٌبٌن جدول  2توزٌع أعداد هئٌة التدرٌس ومعاونٌهم فً األقسام العلمٌة
المختلفة بالكلٌة وجدول ( 2أ) ٌبٌن األقسام العلمٌة الرئٌسٌة المشتركة فً البرنامج
وعدد أعضاء هٌئة التدرٌس بكل منها وجدول ٌ 3بٌن مرافق الكلٌة المختلفة.

بند  :5االلتحاق ونظام الدراسة:فٌما ٌلً البنود الخاصة باإللتحاق ونظام
الدراسة:
ٌ :1 -5سمح للطالب والخرٌجٌن والمنوه عنهم فً بنود  6 ،5 ،4من الالئحة
الداخلٌة لكلٌة الزراعة بمشتهر باإللتحاق فً برنامج البٌوتكنولوجٌا الزراعٌة
والطالب المسموح لهم بااللتحاق هم:
أ -الحاصلون على الثانوٌة العامة شعبة علوم أو رٌاضة.
ب -الطالب الحاصلون على شهادة إتمام المعاهد الفنٌة المتوسطة شعبة بٌولوجً
ج ـ الطالب الحاصلون على بكالورٌوس الزراعة – الطب – الطب البٌطري –
العلوم – الصٌدلة – العلوم الطبٌة – التربٌة – االقتصاد المنزلً.
 :2-5جهة اصدار شهادات التخرج :الجهة التً تصدر شهادة البكالورٌوس فً
البٌوتكنولوجٌا الزراعٌة هً جامعة بنها وذلك بناءا على طلب كلٌة الزراعة
بمشتهر.
 :3-5نظام الدراسة وتقٌٌم الطالب ومنح الدرجة العلمٌة تماشٌا مع بنود
 11من الئحة كلٌة الزراعة بمشتهر.

 7إلى

أ -البرنامج الدراسً للبٌوتكنولوجٌا الزراعٌة ٌستند على نظام الساعات المعتمدة
ب -الساعات المعتمدة هً مؤشر تقٌٌمً عن الوزن النسبً للمقرر الدراسً
األكادٌمً
ج  -البرنامج ٌغطى أربع مستوٌات (أربع سنوات دراسٌة اكادٌمٌة) وٌضم ثمانٌة
فصول دراسٌة على األقل وكل مستوى دراسً (سنة دراسٌة) تشتمل على
فصلٌٌن دراسٌٌن كل فصل ٌمتد خمسة عشر ( )15أسبوعا وبنهاٌة كل فصل
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دراسً تعقد االمتحانات وتكون النتٌجة النهائٌة عن كل مستوى دراسً (سنة
دراسٌة) عقب امتحانات الفصل الدراسً الثانً للمستوى.
د – فً كل فصل دراسً نوعان من المقررات كالتالً ( )1مقررات إجبارٌة
تدرس جمٌعها إلى جمٌع طلبة الفصل ولٌس فٌها اختٌار ( )2مقررات
اختٌارٌة :وهً مقررات ٌختار الطالب منها مقررٌن اثنٌن على األقل بناء
على مقدرته وتوجهه ومٌله.
هـ ـ بناء علٌه فان الطالب ٌدرس فً كل فصل دراسً ستة ( )6مقررات أربعة ()4
إجباري واثنان ( )2اختٌاري ،ذلك إضافة إلى اي مقرر آخر قد تراه الجامعة
او الكلٌة ضرورٌا للدراسة.
و ـ على كل طالب التسجٌل فً كل فصل دراسً عدد اثنى عشر ( )12ساعة
معتمدة حد أدنى وواحد وعشرٌن ( )21ساعة معتمدة حد أقصى وٌمكن لمجلس
الكلٌة التغاضً عن ذلك حسب ما ٌرى ذلك مناسبا
ز ـ عدد الطلبة المسجلٌن فً مقرر اختٌاري ما ال ٌقل عن ثالثة  3طلبة.

 :4-5الفصل الصٌفً:
بناء على ماٌراه مجلس الكلٌة ٌمكن إضافة فصل دراسى صٌفى ضمن أى من
المستوٌات األربعة (السنوات الدراسٌة األربع) وفٌه ٌمكن للطالب الذى رسب فى
أى مقرر أن ٌدرسه فى الفصل الدراسى الصٌفى فى مدة هى ضعف المدة
المخصصة لذلك المقرر خالل الفصل الدراسى التى درست فٌه ،والٌحق للطالب
التسجٌل فى أكثر من  3مقررات فى الفصل الدراسى الصٌفى وٌسمح للطالب
بالتسجٌل فى الفصل الدراسى الصٌفى (أ) إذا كان نجاحه فى المقرر ٌمكنه من
اإلنتقال إلى المستوى الالحق أو (ب) فى حاالت إنجاز متطلبات إكمال البرنامج أو
(ج) فى حالة إنجاز التدرٌب الصٌفى.

 :5-5منح الدرجة (البكالورٌوس):
لكى ٌتم منح الطالب درجة البكالورٌوس فى البٌوتكنولوجٌا الزراعٌة البد من
أن ٌكون قد اجتاز بنجاح مقررات الدراسة فى كل المستوٌات الدراسٌة األربعة
(السنوات الدراسٌة األربعة) جمٌعا باللغة اإلنجلٌزٌة بمجموع الٌقل عن  148ساعه
معتمده تفصٌلها كالتالى ( 52ساعه إجبارى فى المستوٌٌن  48 ،2 ،1ساعه
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إجبارى فى المستوٌٌن  4 ،3و  48ساعه إختٌارى فى المستوٌات األربعة)
وجدول ٌ 4بٌن تفصٌل الساعات المعتمدة فى المستوٌات األربعة.

 :6-5فئات الطالب:
طالب المستوى األول (السنة الدراسٌة األولى):
هم من التحق ألول مرة وكذلك الطالب الذٌن رسبوا ولم ٌتمكنوا من اجتٌاز
 32ساعه معتمده من البرنامج.
طالب المستوى الثانى (السنه الدراسٌة الثانٌة):
هم من اجتاز  32ساعه معتمده على األقل للمستوى األول وأٌضا الطالب
الذٌن لم ٌتمكنوا من اجتٌاز أكثر من  69ساعه معتمده من البرنامج.

طالب المستوى الثالث (السنه الدراسٌة الثالثة):
هم من اجتازوا بنجاح  71ساعه معتمدة وأٌضا الذٌن لم ٌتمكنوا من اجتٌاز
أكثر من  115ساعه معتمده من البرنامج.
طالب المستوى الرابع (السنة الدراسٌة الرابعة):
هم من اجتازوا بنجاح  116ساعه معتمده من البرنامج.

 :7-5المرشد األكادٌمى للطالب:
للطالب مرشد أكادٌمى (استرشادا بالماده  16من الالئحة الداخلٌة لكلٌة
الزراعة بمشتهر) وهو من أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة (أستاذ أو أستاذ مساعد)
وٌرشد الطالب فٌما ٌخص برنامج الدراسة والفرص الممكنة للمستقبل المهنى
للطالب .وٌتضمن مستولٌاته اختٌار المقررات اإلختٌارٌة التى ٌدرسها الطالب
وغٌر ذلك من المهام المرتبطة بدراسة الطالب وأن رأى المرشد األكادٌمى لٌس
ملزما للطالب حٌث أن القرار النهائى فى ذلك اإلختٌار ٌعود للطالب وٌحتفظ كل
مرشد أكادٌمى بسجالت تشمل البٌانات الخاصة بالتارٌخ الدراسى للطالب الذى
ٌتولى إرشاده وأن تسجٌل الطالب للمواد ٌتم طبقا للوائح ذات الصلة.

 :8-5استبدال مقرر بآخر:
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بناء على توصٌة المرشد األكادٌمى واعتماد مجلس الكلٌة (تمشٌا مع الماده
 16والماده  18من الالئحة الداخلٌة لكلٌة الزراعة بمشتهر) ٌمكن للطالب فى أى
مستوى أن (أ) ٌحذف مقرر اختٌارى واستبداله بمقرر اختٌارى آخر أو (ب) ٌضٌف
مقرر بحٌث تكون عدد المقررات فى المدى المسموح به .وٌكون ذلك خالل
ماالٌتجاوز األسبوعٌن األولٌن عقب بدء الدراسة فٌما ٌخص الفصل الدراسى األول
أو الثانى ،أو خالل ماالٌتجاوز أسبوع واحد فٌما ٌخص الفصل الدراسى الصٌفى.

 :9-5اإلنسحاب من مقرر وعدم إكماله:
ٌمكن للطالب اإلنسحاب من دراسة مقرر وعدم إمكاله وذلك خالل  6أسابٌع
من بدء المقرر وذلك فٌما ٌخص الفصل الدراسى األول أو الثانى أو خالل  3أسابٌع
فٌما ٌخص الفصل الدراسى الصٌفى .وفى حالة اإلنسحاب من أى مقرر البد وأن
ٌكون عدد المقررات الباقٌة أقل من الحد األدنى لعدد المقررات .وفى حالة
اإلنسحاب من مقرر خالل الفصل الدراسى ٌمكن للطالب دراسته فى الفصل
الدراسى الصٌفى.

 :11-5اإلنتقال من مستوى إلى آخر أعلى:
ٌمكن للطالب اإلنتقال من مستوى إلى آخر أعلى منه مباشرة فى حال نجاحه
فى جمٌع المقررات ،وللطالب الراسبٌن فى مقرر ما الحق فى إعادة التسجٌل
ودخول اإلمتحان مثل الباقٌن لإلعاده.

 :11-5الرسوب فى مقرر:
فى حالة رسوب الطالب فى اإلمتحان النهائى ألى مقرر (أو أكثر) من
المقررات اإلجبارٌة البد له من إعادة التسجٌل فى المقرر تمشٌا مع البند  16من
الالئحة الداخلٌة لكلٌة الزراعة بمشتهر وٌحق له دخول إمتحان (إمتحانات) ذلك
المقرر (المقررات) ،أما فى حالة رسوب الطالب فى مقرر من المقررات اإلختٌارٌة
فللطالب الحق فى إعادة التسجٌل فى ذلك المقرر أو التسجٌل فى مقرر آخر من
المقررات اإلختٌارٌة بدال منه.

 :12-5الدروس العملٌة:
تمشٌا مع الماده  21من الالئحة الداخلٌة لكلٌة الزراعة بمشتهر البد للطالب
من حضور الدروس العملٌة بمعدل حضور الٌقل عن  ،%75وفى حالة تجاوز حد
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الغٌاب فإن مجلس الكلٌة له الحق فى حرمانه من دخول إمتحان آخر الفصل
الدراسى لذلك المقرر وٌعتبر الطالب راسبا فى هذه الحاله ،وبالنسبة للطالب الذى
ٌتغٌب عن دخول اإلمتحان النهائى لمقرر ما بدون عذر مقبول حٌث ٌعتبر راسبا
فإنه ٌعتبر غائبا بدون عذر مقبول .إذا لم ٌستطع أو لم ٌرد دخول اإلمتحان فإن
على الطالب تقدٌم التماس بالسماح له بعدم حضور اإلمتحان وذلك قبل مٌعاد
اإلمتحان أو خالله ،وفى حالة موافقة مجلس الكلٌة بالسماح للطالب بذلك فإن غٌابه
عن اإلمتحان ٌصبح مقبوال ،على أنه إذا دخل الطالب اإلمتحان خالل المدة التى ٌتم
أخذ القرار بخصوص اإللتماس المقدم منه فإن دخوله اإلمتحان ٌصبح كأن لم ٌكن.

 :13-5إختبارات وامتحانات المتابعة:
تمشٌا مع المادة  21من الالئحة الداخلٌة لكلٌة الزراعة بمشتهر البد من
إجراء اختبارات متابعة (على األقل إثنان لكل فصل دراسى أو لكل ماده) ٌتم
أجراؤها بواسطة القسم العلمى المختص ،وبنهاٌة كل فصل دراسى فالبد من اإلنتهاء
من إجراء اإلمتحانات الشفوٌة والعملٌة والتحرٌرٌة ،والمدة الزمنٌة لإلمتحان
التحرٌرى النهائى ألى مقرر هى ساعتان إال إذا قرر مجلس الكلٌة غٌر ذلك.

 :14-5توزٌع درجات إمتحانات المقرر الدراسى:
تمشٌا مع الماده  22من الالئحة الداخلٌة لكلٌة الزراعة بمشتهر فإن توزٌع
الدرجان كنسبة مئوٌة من الدرجة النهائٌة العظمى ٌكون كالتالى:ـ

أوال :المقررات التً لها امتحان عملى:
 %61من الدرجة العظمى لالمتحان التحرٌرى النهائى
 %15من الدرجة العظمى لإلمتحان العملى
 %11من الدرجة العظمى لالمتحان الشفهى النهائى
 %15من الدرجة العظمى الختبارات المتابعة خالل الفصل
الدراسى.
ثانٌا :المقررات التً لٌس لها امتحان عملى:
-

 %71من الدرجة العظمى لالمتحان التحرٌرى النهائى
 %11من الدرجة العظمى لإلمتحان الشفهى النهائى
 %11من الدرجة العظمى للتطبٌقات فً نهاٌة الفصل الدراسى
 %11من الدرجة العظمى الختبارات المتابعة.
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 :15-5لجان اإلختبارات الشفوى والمختبرى والعملى:
تمشٌا مع الماده  23من الالئحة الداخلٌة لكلٌة الزراعة بمشتهر فإنه ٌتم
تشكٌل لجان اإلختبارات الشفوٌة بواسطة القسم العلمى الذى ٌدرس المقرر من
خالله ،وتتكون اللجنة من ثم  3أعضاء على األقل والتزٌد على  5أعضاء ،وعدد
الطالب الذٌن ٌتقدمون المتحان ما شفوى الٌقل عن إثنٌن أو العدد الكامل للطالب
(تمشٌا مع الماده  291من قانون تنظٌم الجامعات المصرٌة).

 :16-5حساب متوسط نقاط التقدٌر للطالب بعد اجتٌاز اإلمتحان النهائى:
تمشٌا مع الماده  24من الالئحة الداخلٌة لكلٌة الزراعة بمشتهر فإن نقاط
التقدٌر للطالب عقب اجتٌاز اإلمتحانات النهائٌة تتراوح مابٌن (صفر إلى )4.11
وجدول رقم ٌ 5بٌن تفصٌالت التقدٌرات ورموزها ونقاطها .مع مالحظة التالى:
ٌكون الطالب راسبا إذا حصل على أقل من  %31من الدرجة العملى الخاصة
باإلمتحان التحرٌرٌى النهائى وٌعتبر حٌنئذ راسب الئحه وذلك بغض النظر عن
إجمالى النسبة المئوٌة التى ٌحصل علٌها نسبة إلى إجمالى درجات اإلمتحانات أى
درجات اإلمتحان التحرٌرى النهائى  +إختبارات المتابعة  +العملى (أوالعملى
والمختبرى).
(ب) الطالب الذى ٌجتاز امتحان فى مقرر ما سبق له وأن رسب فٌه فى
إمتحان سابق نظرا لغٌابه بدون عذر الٌحصل إال على تقدٌر مقبول بغض النظر
عن مجموع الدرجات التى حصل علٌها والٌحصل إال على الحد األقصى لدرجة
مقبول إذا كان مجموع الدرجات ٌجاوزها .أما الطالب الذى رسب لغٌابه بعذر
مقبول فٌحصل على التقدٌر الذى تؤهله إجمالى درجاته.

 :17-5التقدٌر التراكمى لكل مستوى (لكل سنة دراسٌة):
تمشٌا مع الماده  25من الالئحة الداخلٌة لكلٌة الزراعة بمشتهرٌ ،كون حساب
التقدٌر التراكمى لمتوسط نقاط التقدٌر الكلى كالتالى:ـ
أ) بالنسبة للتقدٌر التراكمى ألى سنه دراسٌة ما :فٌما ٌخص مقرر ما ٌتم ضرب
متوسط نقاط التقدٌر × عدد الساعات المعتمدة للمقرر ثم ٌتم تجمٌع نواتج كل
مقررات تلك السنة الدراسٌة وٌقسم الناتج اإلجمالى على مجموع الساعات
المعتمدة لتلك المقررات فى تلك السنه.
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ب) بالنسبة للتقدٌر التراكمى العام للسنوات الدراسٌة األربعةٌ :تم ضرب متوسط
نقاط التقدٌر للمقرر × عدد الساعات المعتمدة للمقرر ،ثم ٌتم تجمٌع النتٌجة
لجمٌع المقررات الدراسٌة التى درسها الطالب خالل كل سنوات دراسته ثم
ٌقسم الناتج على عدد الساعات المعتمدة خالل سنوات دراسته فى مرحلة
البكالورٌوس.

 :18-5تقدٌر مرتبة الشرف:
ٌمنح الطالب مرتبة الشرف إذا تمكن من الحصول على تقدٌر "ممتاز" أو
تقدٌر "جٌدجدا" فى كل سنه دراسٌة خالل دراسته على أن ٌكون تقدٌره التراكمى
النهائى للسنوات األربع هو "ممتاز" أو "جٌدجدا" على أن ٌكون عدد الساعات
المعتمدة لكل فصل دراسى هو  15ساعه معتمدة على األقل ألى مقرر دراسى
درسه الطالب ،مع عدم حصوله على أى رسوب فى أى مقرر.

 :19-5فصل الطالب:
تمشٌا مع الالئحة الداخلٌة لكلٌة الزراعة بمشتهر ٌتم فصل الطالب المسجل
فى المستوى الدراسى األول (السنة الدراسٌة األولى) إذا فضل خالل العامٌن األولٌن
من التحاقه فى إنجاز الحد األدنى للساعات المعتمدة وهو  29ساعه معتمده.

 :21-5التدرٌب الصٌفى والرحالت العلمٌة:
تمشٌا مع بنود الالئحة الداخلٌة لكلٌة الزراعة بمشتهر فإن الطالب الذى أكمل
بنجاح  27ساعه معتمدة على األقل ٌمكن أن ٌؤدى برنامجا للتدرٌب الصٌفى تقوم الكلٌة
بتنظٌمه من خالل األقسام العلمٌة لها .ومدة هذا التدرٌب شهر واحد (بمعدل  6أٌام فى
األسبوع ،و 8ساعات ٌومٌا) ،والطالب الذٌن ٌكملون  116ساعه معتمدة بنجاح وجب
علٌهم اإللتحاق بالتدرٌب الصٌفى مدة  6أسابٌع .وٌكون ذلك كالتالى:ـ
(أ) عدد  2أسبوع فى القسم العلمى.
(ب) عدد  4أسابٌع فى هٌئة علمٌة أو جهة بحثٌة أو مصنع أو مؤسسة أو أٌة هٌئة
أخرى ٌرتبط نشاطها بالحقل الزراعى ،وٌكون التدرٌب تحت إشراف مشترك للقسم
العلمى مع الهٌئة المذكورة وٌمكن للطالب أن ٌمضى التدرٌب الصٌفى خارج البالد فى
مؤسسة أو هٌئة أو أى جهة حكومٌة أو خاصة ٌرتبط نشاطها بالحقل الزراعى وفى

هذه الحالة فإن الكلٌة تقوم بالمساهمة بتسهٌل إجراءات سفر الطالب وتمكنه من
الحصول على السماح بالعمل .وإنه تمشٌا مع الماده  28من الالئحة الداخلٌة لكلٌة
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الزراعة بمشتهر ٌقوم طالب المستوٌٌن الثالث والرابع بالقٌام خالل الفصل الدراسى
بزٌارة مٌدانٌة علمٌة إلى إحدى محطات البحوث الزراعٌة أو أى هٌئة أو جهة أو
مؤسسة بحثٌة.

 :21-5إعالن التخرج:
ٌتم اإلعالن عن التخرج بنجاح الخرٌجٌن عقب انتهاء امتحانات شهر ٌونٌو من
كل عام (خرٌجو دور ٌونٌو) وذلك فى الحاالت التى ٌجتاز فٌها الطالب كافة المقررات
المقررة علٌه خالل مدة دراسته (ماده  31من الالئحة الداخلٌة لكلٌة الزراعة بمشتهر)،
أما الطالب الذٌن لم ٌتموا اجتٌاز كافة مقرراتهم بنجاح فإن لهم ملحق وٌسمح لهم بدخول
امتحان فرصة أخرى وفى حالة اجتٌازهم بنجاح فٌتم تخرجهم فى شهر سبتمبر.

 :22-5المنهج والساعات المعتمدة:
على الطالب إتمام الـ  148ساعه معتمدة كحد أدنى لكافة المقررات الدراسٌة
وهذه الساعات المعتمدة موزعه كالتالى ( 52ساعه معتمده تخص المقررات اإلجبارٌة
خالل السنتٌن الدراسٌتٌن األولى والثانٌة 48 ،ساعه معتمده خالل السنتٌن الثالثة
والرابعة ،و 48ساعه معتمده خالل كل من السنة الدراسٌة الثالثة والسنة الدراسٌة الرابعة
وجدول ٌ 6بٌن الرموز الكودٌة لمقررات األقسام العلمٌة للكلٌة والمقررات المشتركة
والعامة كذلك.
**حساب متوسط الدرجات الحاصل علٌها الطالب:
طبقا ً للمادة  24من دلٌل الكلٌة ،فإن متوسط المعدل التراكمً للطالب ٌقع بٌن
صفر الى  4والجدول التالً ٌوضح طرٌقة حساب درجة الطالب فً المقرر الواحد حٌث
أن التقدٌر ممتاز من  85درجة إلى  111وجٌد جدا من  75درجة إلى أقل من  85وجٌد
من  65درجة إلى أقل من  75ومقبول من  51درجة إلى أقل من  65درجة وضعٌف
من  31درجة الى أقل من  51وضعٌف جداً أقل من  31درجة:

22

Grade
Excellent
Very Good
Good
Pass
Weak
Very Weak

Percentage of maximum marks (%)

GPA value

Grade code

95 and more
90 to less than 95
85 to less than 90
80 to less than 85
75 to less than 80
70 to less than 75
65 to less than 70
60 to less than 65
55 to less than 60
50 to less than 55
30 to less than 50
less than 30

4.0
3.7
3.4
3.0
2.8
2.4
2.0
1.6
1.3
1.0
0.0
0.0

A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F
F-
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وفيما يلي بيان بالمقررات الدراسية لألربع سنوات في أربع مستويات في ثمان فصول دراسية:
المستوى األول :الفصل الدراسً األول :قائمة مقررات برنامج التكنولوجٌا الحٌوٌة الزراعٌة
Level 1 Semester 1: Agricultural Biotechnology Program

AB 0801

AC 0901
PP 0401
AG 0101
CJ 1201

الوحدات
المعتمدة
Credit Units

code

النبات (مورفولوجً وتشرٌح)
)Botany (Morphology & Anatomy
كٌمٌاء ( 1عضوٌة وغٌر عضوٌة)
)Chemistry 1 (Organic & Inorganic
)Zoology (Generalحٌوان عام
المحاصٌل ( 1المبادئ)
)Agronomy 1 (Fundamentals
English 1لغة أنجلٌزٌة 1

نظري
Theoretical

Course

Course Name

عملً
Practical

الرقم الكودي

اسم المقرر

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2

1

) Compulsory Courses (Obligatoryمقررات إختٌارٌة
AB 0802

 Cell Biologyبٌولوجٌا الخلٌة

3

2

2

SO 0502

 Biophysicsالفٌزٌاء الحٌوٌة

3

2

2

CJ 1203

 Computer Scienceعلم الحاسوب

3

2

2
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متطلب المقرر
Pre-requisite

) Compulsory Courses (Obligatoryمقررات اجبارٌة

ً الفصل الدراس: برنامج التكنولوجٌا الحٌوٌة الزراعٌة المستوى األول:ًالثان
Level 1 Semester 2: Agricultural Biotechnology Program
 مقررات اجبارٌةCompulsory Courses (Obligatory)
متطلب المقرر
Pre-requisite

ًعمل
Practical

نظري
Theoretical

الوحدات
المعتمدة
Credit Units

AB 0801

2

2

3

2

2

3

AB 0801

2

2

3

AB 0801

2

2

3

CJ 1201

1

2

-

اسم المقرر
Course Name
المٌكروبٌولوجٌا الزراعٌة
Agricultural Microbiology
1 اساسٌات الوراثةGenetics1 (Fundamentals)
التصنٌف المٌكروبى والتخمٌر
Microbial Taxonomy & Fermentation
1 اساسٌات بساتٌن
Horticulture 1 (Fundamentals)
حقوق االنسان و التشرٌعات الزراعٌة
Human Rights and Agricultural Legislation

الرقم الكودي
Course
code
AB 0803
GE 1001
AB 0804

HO 0201

CJ 1206

 مقررات إختٌارٌةCompulsory Courses (Obligatory)
PP 0401

2

2

3

CJ 1203

2

2

3

HO 0201

2

2

3

CJ 1203

2

2

3

AG 0101

2

2

3

CJ 1203

2

2

3

 فونا الرٌزوسفٌرRhizosphere Fauna
 الرٌاضبات الحٌوٌةBiomathematics
) (انتاج الخضر2 بساتٌن
Horticulture 2 (Vegetable Production )
نموذج النظام الحٌوى والمحاكاة
Bio-system Modeling& Simulation
) (بذور و حشائش2 محاصٌل
Agronomy 2 (Seeds &Weeds)
)الهندسة الزراعٌة (اساسٌات
Agricultural Engineering (Fundamentals)

25

PP 0406
AE 1102
HO 0202
AE 1103
AG 0102
AE 1101

ً الفصل الدراس:ً برنامج التكنولوجٌا الحٌوٌة الزراعٌة المستوى الثان:األول
Level 2 Semester 1: Agricultural Biotechnology Program
 مقررات اجبارٌةCompulsory Courses (Obligatory)
Credit Units

الوحدات المعتمدة

نظري

Theoretical

ًعمل

Practical

Pre-requisite

متطلب المقرر

AC 0901

2

2

3

CJ1201

2

2

3

AC0901

2

2

3

Course Name

Course code

Chemistry 2 (Biochemistry)
) (فسٌولوجى1 انتاج حٌوانى
Animal Production 1 (Physiology)
 علم المٌاه والتربةSoil and water Science

AC 0902

AP 0301
SO 0501

)علم االغذٌة واأللبان (اساسٌات

2

2

3

FS 0701
Food & Dairy Science (Fundamentals)

AC0901
CJ1201

الرقم الكودي

) (كٌمٌاء حٌوٌة2 كٌمٌاء

CJ1201
or

اسم المقرر

1

2

2

2  لغة أنجلٌزٌةEnglish 2

CJ 1202

 مقررات إختٌارٌةCompulsory Courses (Obligatory)
AP0301

2

2

3

HO0201

2

2

3

AG0101

2

2

3

) (البان ولحوم2 انتاج حٌوانى
Animal Production 2 (Dairy & meat)
) (انتاج فاكهه3 بساتٌن
Horticulture 3 (Fruit Production)
) (انتاج محاصٌل3 محاصٌل
Agronomy 3 (Crop Production)
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AP 0302

HO 0203

AG 0103

 الفصل الدراسي: برنامج التكنولوجٌا الحٌوٌة الزراعٌة المستوى الثاني:الثاني
Level 2 Semester 2: Agricultural Biotechnology Program
الوحدات
المعتمدة
Credit
Units
نظري
Theoretica
l

ًعمل
Practical

متطلب المقرر
Prerequisite

 مقررات اجبارٌةCompulsory Courses (Obligatory)
الرقم الكودي
اسم المقرر
Course
Course Name
code
) (تحلٌلٌة3 كٌمٌاءChemistry 3 (Analytical)
AC 0903
)اقتصاد زراعى (اساسٌات
EE 0602
Agricultural Economics (Fundamentals)

AC 0901

2

2

3

AE 1102

2

2

3

AB 0801

2

2

3

فسٌولوجى نباتPlant physiology

AB 0806

PP 0401

2

2

3

PP 0402

CJ 1202

1

2

-

)علم الحشرات (عامEntomology (General)
)مهارات االتصال الفعال
Effective Communication Skills

CJ 1207

 مقررات إختٌارٌةCompulsory Courses (Obligatory)
) (تدوٌر المخلفات4 كٌمٌاء
AC 0904
Chemistry 4 (Recycling)
) (سٌتولوجى و الوراثة السٌتولوجٌة2 الوراثة
GE 1002
Genetics 2 (Cytology and Cytogenetics )
) (اجهزة5 كٌمٌاء
AC 0905
Chemistry 5 (Instrumental)
هندسة النظام الحٌوى الزراعى
AE 1104
Agricultural Biosystem Engineering

AC 0901

2

2

3

GE 1001

2

2

3

AC 0901

2

2

3

AE 1102

2

2

3

2

2

3

) تكنولوجٌا الجٌنGene Technology

GE 1003

2

2

3

) (دواجن3 انتاج حٌوانى
Animal Production 3 (Poultry)

AP 0303

GE 1001
AP 0301
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ً الفصل الدراس: برنامج التكنولوجٌا الحٌوٌة الزراعٌة المستوى الثالث:األول
Level 3 Semester 1: Agricultural Biotechnology Program

2

2

3

AC 0901

2

2

3

GE 1001

2

2

AB 0803

2

2

الوحدات
المعتمدة
Credit

ًعمل
Practical

Units
نظري
Theoretic
al

متطلب
المقرر
Prerequisite
GE 1001
or
AB 0801

2

3

2

2

3

AB 0801

2

2

3

GE 1001

2

2

3

PP 0402

2

2

3

GE 1001

2

2

3

FS 0701

البٌولوجٌا الجزٌئٌة

Molecular Biology

) (بروتٌنات وانزٌمات6 كٌمٌاءChemistry 6
(Proteins& Enzymes)
المعلوماتٌة الحٌوٌة والجٌنومات
3 Genomics & bio-Informatics
المٌكروبٌولوجٌا التطبٌقٌةApplied Microbiology
3

2

HO 0201

 مقررات اجبارٌةCompulsory Courses (Obligatory)
الرقم الكودي
Course
اسم المقرر
Course Name
code
GE 1004
AC 0906
GE 1005
AB 0805

 مقررات إختٌارٌةCompulsory Courses (Obligatory)
) (نباتات الزٌنة والطبٌة والعطرٌة4 بساتٌن
Horticulture 4 (Ornamental, Medical &
HO 0204
Aromatic Plants)
التكنولوجٌا الحٌوٌة لالغذٌة وااللبان
FS 0724
Food and Dairy Biotechnology
) (التكنولوجٌا الحٌوٌة لزراعة االنسجة والخلٌة5 بساتٌن
Horticulture 5 (Cell/Tissue Culture
HO 0205
Biotechnology)
) (اسماك4 انتاج حٌوانى
AP 0304
Animal Production 4 (Fish)
المكافحة المتكاملة لألفات
PP 0404
Integrated Pest Control
 وراثة فسٌولوجٌةPhysiological Genetics
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GE 1006

 الفصل الدراسي: برنامج التكنولوجٌا الحٌوٌة الزراعٌة المستوى الثالث:الثاني
Level 3 Semester 2: Agricultural Biotechnology Program
الوحدات
المعتمدة

Credit

Units
نظري

Theoretic
al

ًعمل

Practical

متطلب
المقرر

Prerequisite

2

2

3

AE 1102

2

2

3

AB 0803

2

2

3

HO 0201

2

2

3

AP 0301 or
GE 1001

 مقررات اجبارٌةCompulsory Courses (Obligatory)
الرقم
الكودي اسم المقرر
Course
Course Name
code
التكنولوجٌا الحٌوٌة للحٌوان
Animal Biotechnology
االحصاء الحٌوى وتصمٌم التجارب
Bio-statistics and Experimental Design
 امراض النباتPlant Pathology
) (تكنولوجٌا ما بعد الحصاد6 البساتٌن
Horticulture 6 (Post-harvest Technology)

AP 0305
AG 0104
AB 0807
HO 0206

 مقررات إختٌارٌةCompulsory Courses (Obligatory)
2

2

3

2

2

3

2

2

3

HO 0201

2

2

3

EE 0602

2

2

3

GE 1001

2

2

3

AP 0301
AB 0804 or
SO 0501
AB 0803 or
SO 0501

التكنولوجٌا الحٌوٌة لتغذٌة الحٌوان والدواجن
Animal & Poultry Nutrition Biotechnology
التكنولوجٌا الحٌوٌة للتربة
Soil Biotechnology
التسمٌد العضوى الحٌوى
Bio- Organo Fertilization
) (تكنولوجٌا التكاثر الخضرى7 بساتٌن
Horticulture 7 (Propagation Technology)
اقتصادٌات التكنولوجٌا الحٌوٌة الزراعٌة
Economics of Agricultural Biotechnologies
الهندسة الوراثٌة التطبٌقٌة
Applicable Genetic Engineering
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AP 0306
SO 0503
SO 0504
HO 0207
EE 0603
GE 1007

 برنامج التكنولوجٌا الحٌوٌة الزراعٌة: الفصل الدراسي األول:المستوى الرابع
Level 4 Semester 1: Agricultural Biotechnology Program
الوحدات
المعتمدة
Credit
Units
نظري
Theoretical

ًعمل
Practical

متطلب المقرر
Prerequisite
AE 1102

2

2

3

GE 1001

2

2

3

PP 0402

2

2

3

AG 0101

2

2

3

 مقررات اجبارٌةCompulsory Courses (Obligatory)
اسم المقرر
Course Name

الرقم الكودي
Course
code

ًهندسة األستزراع السمك
Aquaculture Engineering
التحسٌن الوراثى للحٌوان
Animal Genetic Improvement
الحشرات االقتصادٌة
Economic Entomology

AP 0307

 مشرع التخرجGraduation Project

CJ 1208

AE 1105

PP 0403

 مقررات إختٌارٌةCompulsory Courses (Obligatory)
FS 0701

2

2

3

) (اللحوم واالسماك والدواجن3 تكنولوجٌا االغذٌة
Food Technology 3 (Meat, Fish and
Poultry)

SO 0501
or
AB 0806

2

2

3

التكنولوجٌا الحٌوٌة لتغذٌة النبات
Plant Nutrition Biotechnology

EE 0602

2

2

3

CJ 1203

2

2

3

PP1001

2

2

3

AG 0101

2

2

3

تسوٌق منتجات التكنولوجٌا الحٌوٌة
Marketing of Biotechnology Products
تطبٌقات الحاسوب فى التكنولوجٌا الحٌوٌة
Biotechnology Computer Applications
التكنولوجٌا الحٌوٌة للمبٌدات
Pesticide Biotechnology
التكنولوجٌا الحٌوٌة للمحاصٌل
Agronomic Biotechnology
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FS 0709

SO 0505

EE 0604
CJ 1204
PP 0405
AG 0105

 برنامج التكنولوجٌا الحٌوٌة الزراعٌة:ً الفصل الدراسً الثان:المستوى الرابع
Level 4 Semester 2: Agricultural Biotechnology Program
متطلب
المقرر
Prerequisite

ًعمل
Practical

الوحدات
المعتمدة
Credit
Units
نظري
Theoretic
al

 مقررات اجبارٌةCompulsory Courses (Obligatory)

AB 0807

2

2

3

التكنولوجٌا الحٌوٌة المراض النبات
Plant Disease Biotechnology

AB 0808

PP1003

2

2

3

التكنولوجٌا الحٌوٌة لمكافحة األفات
Pest-Control Biotechnology

PP 0407

SO 0501

2

2

3

االستصالح الحٌوى لالراضى الملحٌة والصحراوٌة
Desert & Saline Land Bio-reclamation

SO 0506

2

2

3

 مشروع التخرجGraduation Project*

CJ 1208

اسم المقرر
Course Name

الرقم الكودي
Course
code

 مقررات إختٌارٌةCompulsory Courses (Obligatory)
GE 1001

2

2

3

االغذٌة المحورة وراثٌا
Genetically-Modified Food

GE 1008

GE 1001

2

2

3

تربٌة المحاصٌل لمقاومة االمراض والحشرات
Crop-Breeding for Disease & Insect Resistance

AG 0106

EE 0602

2

2

3

نقل وانتشار التكنولوجٌا
Technology Transfer and Diffusion

EE 0605

GE 1001

2

2

3

 النباتات المحولة جٌنٌاTransgenic Plants

GE 1009

FS 0701

2

2

3

منتجات االلبان الوظٌفٌة
Functional Dairy Products

FS 0716

FS 0701

2

2

3

تكنولوجٌا النانو لالغذٌة
Food Nanotechnology

FS 0722
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خب ًت
ٚفزبِب ً ػيٌيي اٌطبٌت ٚػيٌيرً اٌطبٌجخ ..
ٔأرً إًٌ ٔٙبٌخ كٌٍٍٕب ٌٍَ ً٘ٚذ ٔٙبٌخ ثً ثلاٌخ ..
ثلاٌخ اٌزؼوف ثبٌىٍٍخ ٚثبٌٍٙىً اٌزٕظًٍّ ثٙب ..
ٚثىً ِؾزٌٛبرٙب ٚثغٙبى هػبٌخ اٌشجبة ٚثبٌقلِبد اٌّزبؽخ ٌه ِٓ فالٌٗ ..
فأ٘الً ثىُ ِٚوؽجب ً ٔملَ ٌه ِٕب رظج ْٛإٌٍٗ ..
ٚروغج ْٛفً رؾمٍمٗ ِٓ آِبي ٚا٘لاف ..
أػيائً اٌطٍجخ  ٚاٌطبٌجبد
اعملوا بصدق فإى احلاضس بلم  ..واملشتقبل للم  ..واألمل فيلم ..
مع أطيب التمهيات ,,
حبياة جامعية سعيدة موفقة ,,,

مع تحياث
البرامج االنجليزيت الجديدة
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