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 :مقدمهال  -0

 :الزراعية التكنولوجيا الحيويةتعريف وأهمية 
الزراعياا   اام عجعااوا تعنيااال عسعياا  لتو ااي   يااا الويوياا التكنولوج 

دراي  العسعاء بالعاادة عسم النبال والويوا  والكائنال الوي  الدقيع  الععتعدة 

وبادءا .  وا تخداعها لتعادي  وساول لزياادة اانتااز الزراعام DNAالويوي  

عواصايل ععينا  ع  العدرة عسم ععرفا  الجيناال التام قاد تمايم ععيازال ل

وقدره عسم الععل الدقيق بتسك الخصائص يعك  لسبيوتكنولوجياا زياادة قادرة 

.  عربم النباتال والويوانال لتو ي  إنتاجي  العواصيل وويوانال العزرع 

عااا  تو اااينال قاااد صيعكااا  الوصاااول عسيهاااا  التكنولوجياااا الويويااا وتعكااا  

ل عتعاربا  اانتعااء با تخدا  الطرق التعسيدي  وود ا ع  التسعيح بي  ال الص

وفم العر  العشاري  تعادعل عساو  التربيا  وااكواار و صابول  كوار تعيازا 

عع رغب  العربم فم اختيار خصاائص عا  شاانها زياادة اانتااز والععاوعا  

 اذه الخصاائص .  مد اآلفال وتوعل الجياف والوصول عسم عذاق عتعيز

وإ   DNAعادة الا  الجينال والتم  م ع  آخر ع  خالل إلم تنتعل ع  جيل 

كاناال ايوياااء بعااا فاام ذلااك عواصاايل الياكهاا  والخماار وغير ااا ولوااو  

الويوانال تشتعل عسم جينال  م التم تجعل خاليا تسك ايوياء كيف تععل 

عك  العسعاء ع  ااواط  ععا يكيم ع  العس  كام يصابووا عتعكناي  توواليا 

الخصاائص وعسيا   ع  التعرف عسم كييي  ععل الجينال الع ئول  عا  تساك

 .التكنولوجيا الويوي  م عيتاح  DNAفإ  الجينال وال   

 

 :الزراعية التكنولوجيا الحيويةمجاالت 

 :الهندسة الوراثية
ذلااك آخاار ويطسااق عساام إلاام تعكاا  العسعاااء عاا  نعاال الجينااال عاا  كااائ    -1

التطوير الجينم  و الهند   الجينيا    و التو اي  الجينام وباان الن ار 

عواال )ااعكانياا  ت ااعح بنعاال الخصااائص العيياادة  عاا  الت ااعي  فااإ  تسااك

النبال  و الويوا   و الكائ  الدقيق عا  طرياق إلم ( الععاوع  لألعران

وجعياع الواصاالل .آخارإلام عا  كاائ  وا  ( DNAال ا  )إدخال الجينال 

وعاادة يطساق ( )DNAال ا  )الزراعي   عك  تو ينها ع  طريق تعني  نعل 
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عكااا  تطوير اااا   (الجينااا طاااوير عسااام تساااك الواصاااالل واصاااالل الت

نتاجياا  عواصاايسه  وتعسياال تعاارن تسااك إلع اااعدة العاازارعي  لزيااادة 

 .العواصيل لس روف ال يئ 

تعتعاااد الطااارق التعسيديااا   :molecular markers الراقماااات الجزيئياااة -2

ختياار نباتاال  و ويواناال بنااء عسام التربي  النباتاال والويواناال عسام 

 DNA  لك  اآل  عا  خاالل فواص الا .العياسخصائص عرئي   و ععكن  

صختياار نباتاال لسكائ  الوم يعك  لسعسعاء اا اتعان  بالعششاره الجزئيا  

 و ويوانال بها جيناال الخصاائص العرغوبا  فا  غيااة رشيا  عباشارة 

لتسك الخصائص العرغوب  وباذلك تكاو  تربيا  النباال  و الوياوا   كوار 

العششاارة الجزيئياا  لسوصااول عساام  وكياااءة ععااوال ا ااتخدا  العسعاااءدقاا  

و ناااك ناوياا    عواصاايل  كواار ععاوعاا  لوشاارة ععيناا   و عاارن ععااي 

 خرى ف  ا تخدا  العششرة الجزيئي  و   التعارف عسام الجيناال غيار 

ها عاا  اصجيااال الالوعاا  عاا  الكائنااال ئقصاااإالعرغوباا  وبااذلك يعكاا  

 .عوموا التو ي 

   طارق لسكشاف عا  : molecular diagnostics التشخيص الجزيئي -3

عوددة وعتخصص  وت تخد  تساك الطارق فا   و عنتجال جينال جينال 

 .عجال الزراع  خاص  لتشخيص  عران النبال والويوا 

التكنولوجياا ت تخد  السعاوال الناتجا  عا  تعنياال  :vaccines اللقاحات -4

عاناا  ف  ويوانال العزرع  و   عسم  قل تكسي  و فمل و كور  الويوي 

كواار وباتااا فاا  درجاا  واارارة الو ااط  لسعاوااال التعسيدياا  كعااا  نهااا عاا  ا

فا  درجاال وارارة عنخيما  فا  الوالجا  الويا  إلم  بال واج العويط 

  و ااو عااا يجعسهااا ذال عزايااا لسيااالح الب اايط ولسعناااطق العناخياا  الوااارة

بعااان  اااذه السعاواااال جدياااد وواااديي وي اااتخد  لسوعايااا  عااا  بعااان 

فعساام  اابيل العوااال فعااد ا ااتخدعل   ولاامايعااران الععدياا  لسعاارة اي

 (بعاار وجااعوس )نتاز لعااح لوعايا  العاشاي  إتعنيال البيوتكنولوج  ف  

والااذي يعتباار ال اابة   hemorage seplicemiaعاا  عاارن ت ااع  الوعاال 

 .الرئي   لنيوق العاشي 

زراع  اين ج   و تعني  يعك  بهاا   :tissue cultureزراعة األنسجة  -5

اتااال فاا  العختباارال ويعكاا  ا ااتخداعها عاا  طريااق ا ااتخدا  تكاااور النب

كواار النباال فا  العختبار وباذلك إ جزاء لي ل بها  عران ع  النباال و
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عران وعا  ايعوسا  ص اتخدا  ييعك  الوصول عسم نباتال خالي  ع  ا

شااجار فاكهاا  عواال الوعماايال وايناناااس  تسااك التعنياا  بنجاااح  اا  فاا  

 .وز والتي  والبابا وايفوكادو والعانجو والع

الزراعي  عتعاشي   التكنولوجيا الويوي وا  الالئو  الدرا ي  لبرناعج 

وقاد تا   2002عع صئو  طسب  البكالوريوس ف  كسي  الزراع  بعشتهر لعا  

العسعيا  ايق اا  تصعي   ذا البرنااعج بوياي يكاو  ن اعاا تشاترك فيا  كافا  

الجديادة اعتعاادا  والتايرال الوداو  عبالكسي  وقد روع  ا  يكو  عتعاشيا ع

  :عسم عا يس 

 تبن  ن ا  ال اعال الععتعدة .1

 عكاني  التو ي  الع تعر و بعا تتطسة ايعور إ .2

 العسعي  وتم يت  التوصل عسم نوعي  ععتعدةعراجع  الععررال  .3

 خصائيي  عسم درج  عالي  ع  الكياءة اإعداد  وق الععل التخصص  ب .4

  التعاشاا  عااع الع ااتويال العالياا  رفااع ع ااتوى الخااريج بعااا يعكناا  عاا .5

 العوص  بها ع  قبل الهيئ  العوعي  العصري  لتاكيد النوعي  واصعتعاد

 National Authority for Quality Assurance and Accreditation (NAQAA) 

 

 :الزراعية التكنولوجيا الحيويةرؤية ورسالة برنامج  -3
 :الرؤية 3-0

تبن  التكنولوجيال الوديو  ف  عجال م إلالطالة   الرشي     توجي 

ل عسااام وصاااوتايااارال جو ريااا  لسإلااام البيولوجياااا الزراعيااا  ععاااا ياااشدي 

 التكنولوجياا الويويا وتشكيل  جيا الويوي التكنولوع تويال جديدة عالي  ف  

دقيعااا  عوكعااا  ع اااتعبسي  لخساااق الواااراء والعدالااا   هدا الزراعيااا  كااا  تكاااو  

 اصجتعاعي  خاص  لسعزارعي  

 :لةالرسا  3-3
الر ااال   اا  تطااوير وع اااعدة العطاااا الزراعاا  العوساا  والاادول   

 التكنولوجياا الويويا بخريجي  زراعيي  له  العدرة عسام توقاع عوماوعال 

الزراعيااا  وا  الهااادف الرئي ااا   اااو تاكياااد  اااالع  ايرن والعواصااايل 

كااذلك   ن ااا  فاا  العواايط البيئاا  الااذي نعااي  فياا اوويوانااال العزرعاا  وا

وي كيااااءة فااا  طااارق التوسيااال العتماااعن  ا اااتخدا  خصاااائيي  ذ تخاااريج 
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 ا اايال العسااو  الييزيائياا  والبيولوجياا  والهند اا  الزراعياا   الرياماايال و

كاذلك .   الزراعا  الوديوا وعهارال التعاعل عع الوا وة وكسها عطسوب  فا

فااادال العشااكالل إتخااريج  خصااائيي  لهاا  عهااارال التيكياار البناااء وتكااوي  

 ائس  يجابا  عسام ااسيق البيانال والععل التعااون  واوالتواصل العوعر وتخ

 .يجاد وسول ععسي إع  خالل التجرية والتعيي  و

 :لغة البرنامج -3
نجسيزيااا   ااا  الساااا  التااا  تااات  الدرا ااا  بهاااا فااا  جعياااع عراوسااا  اا 

وع تويات  وذلك ع  شان  جعل الخريج عش ل تعاعا لسععل بكيااءة وتناف اي  

و العالعيا  وباذلك يكاو  قاادرا عسام التعاعال عاع    لعوسي  واء ف  ال وق ا

لكترونياا  بعااا تتمااعن  عاا  توابااع وداواا  كعااا وا  اعجاااصل عواال التجااارة ا

نجسيزي  تعك  عا  التوااق طاالة عا  باالد  خارى  جنبيا  االدرا   بالسا  ا

  . يوي  فمال ع  البالد العربي آلفريعي  وااع  العال  خاص  ع  البالد ا
 
العلمياااة وهيئاااة التااادريس ومعااااونيهم ومرا ااا  كلياااة األقساااام   -4

 :الزراعة بمشتهر

 :العلمية بالكلية وعدد المقررات لكل مقرراألقسام  4-0
وصاائي  إيما  ( السا  اينجسيزي ب البرناعجئو  البالعدرز ) 1جدول 

العسعي  وعدد الععررال الت  يات  تدري اها عا  خاالل كال عا  تساك ايق ا  ب
 .كور ع  ق  يراك وكذلك الععررال الت  لها طبيع  عاع  واشتايق ا  

 :هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية أعداد 4-3
توزيااع  (السااا  اينجسيزياا ب البرناااعجئواا  البالعاادرز ) 2يبااي  جاادول 

العسعي  العختسيا  بالكسيا  وجادول ايق ا   ئي  التدريس وععاونيه  ف    عداد
  عمااء العسعي  الرئي اي  العشاترك  فا  البرنااعج وعادد ايق ا  يبي  (  ) 2

الساااا  ب البرنااااعجئوااا  البالعااادرز ) 3 يئااا  التااادريس بكااال عنهاااا وجااادول 
 .افق الكسي  العختسي يبي  عر (اينجسيزي 

 

  :االلتحا  ونظام الدراسة  -5

  :لتواق ون ا  الدرا  افيعا يس  البنود الخاص  با
 : (0) المادة رقم 5-0
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عاا  الالئواا   6  5  4عاانه  فاا  بنااود  هي ااعح لسطااالة والخااريجي  والعنااو
 التكنولوجياا الويويا برنااعج  لتوااق فا اكسي  الزراعا  بعشاتهر بال اخسي الد

  :ح له  باصلتواق   والطالة الع عوالزراعي  
 .شعبة علوم أو رياضةالواصسو  عسم الوانوي  العاع   -  
تعاا  الععا اد الينيا  العتو اط  شاعب  إالطالة الواصسو  عسام شاهادة  - ة

  .بيولوج 
الطااة  –الطااة  –الطااالة الواصااسو  عساام بكااالوريوس الزراعاا  ز   

صااد اصقت –التربيا   –العسو  الطبيا   –الصيدل   –العسو   –البيطري 
 .العنزل 

 
 : (3) المادة رقم 5-3

الجها  التا  تصادر شاهادة البكاالوريوس  :جهة اصدار شهادات التخار 
الزراعيا   ا  جاععا  بنهاا وذلاك بنااءا عسام طساة  التكنولوجيا الويويا ف  

 .كسي  الزراع  بعشتهر
 
 :(2) المادة رقم 5-2

  7    وعانح الدرجا  العسعيا  تعاشايا عاع بناود ن ا  الدرا   وتعياي  الطاالة 
 .راع  بعشتهرع  صئو  كسي  الز 10إلم 
الزراعياا  ي ااتند عساام ن ااا   ستكنولوجيااا الويوياا لالبرناااعج الدرا اا   -  

 ال اعال الععتعدة 
ال اااعال الععتعااادة  اا  عششااار تعييعاا  عااا  الااوز  الن اااب  لسععااارر  - ة

 كاديع  يالدرا   ا
ويم   ( ربع  نوال درا ي  اكاديعي )البرناعج ياطم  ربع ع تويال  -ز 

 ( ن  درا اي )وكل ع توى درا   ايقل  وعاني  فصول درا ي  عسم 
( 15)تشااتعل عساام فصااسيي  درا اايي  كاال فصاال يعتااد خع اا  عشاار 

وبنهاياا  كاال فصاال درا اا  تععااد اصعتوانااال وتكااو  النتيجاا     اابوعا
ععة اعتوانال اليصال  ( ي ا ن  در)النهائي  ع  كل ع توى درا   

 .الدرا   الوان  لسع توى
ععااررال ( 1)ال كالتااال  فاا  كاال فصاال درا اا  نوعااا  عاا  الععاارر –د 

( 2)فيهاا اختياار جعيع طسب  اليصل وليس إلم تدرس جعيعها  إجباري 
ة عنهاا ععارري  اوناي  لاو   ععاررال يختاار الطا :ععررال اختياري 

 .بناء عسم ععدرت  وتوجه  وعيس ايقل  عسم 
ععاررال ( 6)بناء عسي  فا  الطالة يدرس ف  كل فصال درا ا   ات       

اي ععارر إلام ذلاك إمااف     اختيااري( 2)ونا  اجباري وإ( 4) ربع  
 .آخر قد تراه الجاعع  او الكسي  مروريا لسدرا  
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( 12)عشار  معسم كل طالة الت جيل فا  كال فصال درا ا  عادد اوناو   
 اااع  ععتعاادة وااد ( 21)وواوااد وعشااري   دناام  اااع  ععتعاادة وااد 

ذلاك قصم ويعك  لعجساس الكسيا  التااما  عا  ذلاك و اة عاا يارى  
 عنا با 

 .طسب  3عدد الطسب  الع جسي  ف  ععرر اختياري عا ص يعل ع  والو  ز   

 

 : (4) المادة رقم 5-4

بنااااء عسااام عاااايراه عجساااس الكسيااا  يعكااا  إمااااف  فصااال   :الفصل الصيفي
ال ااانوال الدرا اااي  )درا ااام صاااييم ماااع   ى عااا  الع اااتويال ايربعااا  

اليصال  وفي  يعك  لسطالة الذى ر ة فم  ى ععرر    يدر   فام( ايربع
الدرا م الصييم فم عدة  م معف العدة العخصصا  لاذلك الععارر خاالل 
 3اليصل الدرا م التم در ل في   وصيوق لسطالة الت جيل فم  كوار عا  

ععررال فم اليصل الدرا م الصييم وي عح لسطالة بالت جيل فام اليصال 
م إلااإذا كااا  نجاواا  فاام الععاارر يعكناا  عاا  اانتعااال (  )الدرا اام الصااييم 

فاام واااصل إنجاااز عتطسبااال إكعااال البرناااعج  و ( ة)الع ااتوى الالوااق  و 
 .فم وال  إنجاز التدرية الصييم( ز)

 

 : (5) المادة رقم 5-5

لكم يت  عنح الطالاة درجا  البكاالوريوس  (:البكالوريوس)منح الدرجة 
الزراعيااا  صباااد عاا     يكاااو  قااد اجتااااز بنجااااح  التكنولوجياااا الويوياا فاام 

ال انوال الدرا اي  )الدرا اي  ايربعا  ععررال الدرا   فم كل الع اتويال 
 ااع  ععتعاده  141جعيعا بالساا  اانجسيزيا  بعجعاوا صيعال عا  ( ايربع 

 اااع   41  2  1فاام الع ااتويي   إجبااارى   اااع   52)تيصاايسها كالتااالم 
 ااااع  إختياااارى فااام الع اااتويال  41و  4  3فااام الع اااتويي   إجباااارى  
يباااي   (الساااا  اينجسيزيااا بالبرنااااعج ئوااا  البالعااادرز ) 4وجااادول ( ايربعااا 

 .لععتعدة فم الع تويال ايربع تيصيل ال اعال ا

 

 : (6) المادة رقم 5-6

 (:ال ن  الدرا ي  ايولم)طالة الع توى ايول  : ئات الطالب
   ع  التوق يول عرة وكذلك الطالة الذي  ر بوا ول  يتعكنوا ع   

 . اع  ععتعده ع  البرناعج 32اجتياز 
 (:السنه الدراسية الثانية)طالب المستوى الثانى 
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لسع اتوى ايول و يماا ايقال  ععتعاده عسام  اع   32   ع  اجتاز  
 اااع  ععتعااده عاا   62الطااالة الااذي  لاا  يتعكنااوا عاا  اجتياااز  كواار عاا  

 .البرناعج

 (:السنه الدراسية الثالثة)طالب المستوى الثالث 
 اع  ععتعدة و يما الذي  ل  يتعكناوا عا   70   ع  اجتازوا بنجاح  

 .عج اع  ععتعده ع  البرنا 105اجتياز  كور ع  
 (:ال ن  الدرا ي  الرابع )طالة الع توى الرابع 

 . اع  ععتعده ع  البرناعج 106جاح    ع  اجتازوا بن 

 

 :(7) المادة رقم 5-7

ا ترشاادا بالعااده )لسطالة عرشد  كااديعم   :المرشد األكاديمى للطالب
 يئا    عمااء و او عا  ( الزراعا  بعشاتهرع  الالئوا  الداخسيا  لكسيا   16

ويرشد الطالة فيعا يخص برناعج (  و   تاذ ع اعد  تاذ )التدريس بالكسي  
ويتماع   ع اتوليات  .  الدرا   واليرص الععكن  لسع اتعبل العهنام لسطالاة

اختيااار الععااررال ااختيارياا  التاام يدر ااها الطالااة وغياار ذلااك عاا  العهااا  
لسطالاة  االعرتبط  بدرا   الطالة و   ر ى العرشاد ايكااديعم لايس عسزعا

لنهائم فم ذلك ااختياار يعاود لسطالاة ويواتي  كال عرشاد ويي    العرار ا
 كاديعم ب جالل تشاعل البياناال الخاصا  بالتااريد الدرا ام لسطالاة الاذى 

 .يتولم إرشاده و   ت جيل الطالة لسعواد يت  طبعا لسوائح ذال الصس 
 
 : (8) المادة رقم 5-8

بنااااء عسااام توصاااي  العرشاااد ايكااااديعم واعتعااااد   :استبدال مقرر بآخر
عا  الالئوا  الداخسيا  لكسيا   11والعااده  16تعشيا عاع العااده )عجسس الكسي  

يواااذف ععااارر (  )يعكااا  لسطالاااة فااام  ى ع اااتوى    ( الزراعااا  بعشاااتهر
يميف ععرر بويي تكو  ( ة)اختيارى وا تبدال  بععرر اختيارى آخر  و 
ويكااو  ذلااك خااالل عاصيتجاااوز .  عاادد الععااررال فاام العاادى الع ااعوح باا 

ععة بدء الدرا   فيعا يخص اليصل الدرا م ايول  و اي بوعي  ايولي  
الوااانم   و خااالل عاصيتجاااوز   اابوا واوااد فيعااا يخااص اليصاال الدرا اام 

 .الصييم
 

 : (9) المادة رقم 5-9

يعك  لسطالة اان واة عا  درا ا   :اإلنسحاب من مقرر وعدم إكماله
  ابيع ع  بدء الععرر وذلاك فيعاا يخاص  6ععرر وعد  إعكال  وذلك خالل 

  ااابيع فيعااا يخااص اليصاال  3لدرا اام ايول  و الوااانم  و خااالل اليصاال ا
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وفم وال  اان واة ع   ى ععرر صباد و   يكاو  عادد .  الدرا م الصييم
وفم وال  اان واة .  لعدد الععررالدنم الععررال الباقي   قل ع  الود اي

ع  ععرر خالل اليصل الدرا م يعك  لسطالة درا ت  فم اليصل الدرا ام 
 .يمالصي

 

 : (01) المادة رقم 5-01

يعك  لسطالة اانتعال ع  ع اتوى  :آخر أعلىإلى اإلنتقال من مستوى 
ولسطاالة   آخر  عسم عن  عباشرة فم وال نجاو  فام جعياع الععاررالإلم 

الرا اابي  فاام ععاارر عااا الوااق فاام إعااادة الت ااجيل ودخااول ااعتوااا  عواال 
 .الباقي  لإلعاده

 

 : (00) المادة رقم 5-00

فام ااعتواا  النهاائم يى  فم والا  ر اوة الطالاة :الرسوب  ى مقرر
صبااد لاا  عا  إعااادة الت ااجيل فاام  جبارياا عاا  الععاررال اا(  و  كواار)ععارر 

 عاا  الالئواا  الداخسياا  لكسياا  الزراعاا  بعشااتهر 16الععاارر تعشاايا عااع البنااد 
   عا فام والا  (الععررال)ذلك الععرر ( إعتوانال)ويوق ل  دخول إعتوا  

ختياري  فسسطالة الوق فم إعاادة ر وة الطالة فم ععرر ع  الععررال اا
الت اااجيل فااام ذلاااك الععااارر  و الت اااجيل فااام ععااارر آخااار عااا  الععاااررال 

 .ااختياري  بدص عن 

 

 : (03) المادة رقم 5-03

ع  الالئو  الداخسي  لكسي  الزراع   20تعشيا عع العاده  :الدروس العملية
بعشتهر صبد لسطالة ع  ومور الدروس الععسي  بععدل ومور صيعل عا  

وال  تجاوز ود الاياة فإ  عجسس الكسي  ل  الوق فم ورعانا    وفم 75%
ع  دخول إعتوا  آخر اليصل الدرا م لذلك الععرر ويعتبر الطالاة را ابا 
فم  ذه الوال   وبالن ب  لسطالة الذى يتاياة عا  دخاول ااعتواا  النهاائم 
لععرر عا بدو  عذر ععبول ويي يعتبر را با فإن  يعتبار غائباا بادو  عاذر 

إذا لا  ي اتطع  و لا  يارد دخاول ااعتواا  فاإ  عسام الطالاة تعادي  .  ولععب
ااعتوااا   و التعاااس بال ااعاح لاا  بعااد  ومااور ااعتوااا  وذلااك قباال عيعاااد 

خالل   وفم وال  عوافع  عجسس الكسي  بال عاح لسطالة بذلك فإ  غياب  عا  
عاادة ااعتوااا  يصاابح ععبااوص  عساام  ناا  إذا دخاال الطالااة ااعتوااا  خااالل ال

التم يت   خذ العارار بخصاوص االتعااس الععاد  عنا  فاإ  دخولا  ااعتواا  
 .يصبح كا  ل  يك 
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 : (02) المادة رقم 5-02

عااا  الالئوااا   21تعشااايا عاااع العاااادة   :إختبارات وامتحانات المتابعة
عساام )الداخسياا  لكسياا  الزراعاا  بعشااتهر صبااد عاا  إجااراء اختبااارال عتابعاا  

يات   جراش اا بوا اط  الع ا   (إونا  لكال فصال درا ام  و لكال عاادهايقل  
العسعم العختص  وبنهاي  كال فصال درا ام فالباد عا  اانتهااء عا  إجاراء 
ااعتوانااااال الشاااايوي  والععسياااا  والتوريرياااا   والعاااادة الزعنياااا  لإلعتوااااا  
التوريرى النهاائم يى ععارر  ام  ااعتا  إص إذا قارر عجساس الكسيا  غيار 

 .ذلك

 

 : (04) المادة رقم 5-04

عا   22تعشايا عاع العااده  :الدراساىتوزيع درجاات إمتحاناات المقارر 
الالئو  الداخسي  لكسي  الزراعا  بعشاتهر فاإ  توزياع الادرجا  كن اب  عئويا  

  :ع  الدرج  النهائي  الع عم يكو  كالتالم

 المقررات التي لها امتحان عملى: 
 ع  الدرج  الع عم لالعتوا  التوريرى النهائم % 60
 الععسم ع  الدرج  الع عم لإلعتوا  % 15
 ع  الدرج  الع عم لالعتوا  الشيهم النهائم % 10
عاااا  الدرجاااا  الع عاااام صختبااااارال العتابعاااا  خااااالل اليصاااال % 15

 .الدرا م
 المقررات التي ليس لها امتحان عملى: 

 ع  الدرج  الع عم لالعتوا  التوريرى النهائم % 70
 ع  الدرج  الع عم لإلعتوا  الشيهم النهائم % 10
 الدرج  الع عم لستطبيعال ف  نهاي  اليصل الدرا م  ع % 10
 .ع  الدرج  الع عم صختبارال العتابع % 10

 

 : (05) المادة رقم 5-05

 23تعشايا عاع العااده  :لجان اإلختبارات الشفوى والمختبرى والعملى
ع  الالئو  الداخسي  لكسيا  الزراعا  بعشاتهر فإنا  يات  تشاكيل لجاا  

الذى يادرس الععارر عا   ختبارال الشيوي  بوا ط  الع   العسعماا
وصتزياد عسام ايقل  عسم   عماء  3خالل   وتتكو  السجن  ع  و  

وعدد الطالة الذي  يتعدعو  صعتوا  عاا شايوى صيعال    عماء 5
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عاا   220تعشاايا عااع العاااده )عاا  إونااي   و العاادد الكاعاال لسطااالة 
 (.قانو  تن ي  الجاععال العصري 

 

 : (06) المادة رقم 5-06

 :حساب متوسط نقاط التقدير للطالب بعد اجتياز اإلمتحان النهائى
ع  الالئو  الداخسي  لكسي  الزراعا  بعشاتهر فاإ   24تعشيا عع العاده 

صاير )عتوانال النهائي  تتاراوح عاابي  انعاط التعدير لسطالة ععة اجتياز ا
 (السااا  اينجسيزياا ب البرنااعجئواا  البالعاادرز ) 5وجاادول رقا  ( 4000 إلام 

يكاو  : عاع عالو ا  التاالم . يبي  تيصايالل التعاديرال ورعوز اا ونعاطهاا
عا  الدرجا  الععسام الخاصا  % 30الطالة را با إذا وصل عسام  قال عا  

بااان وذلااك  را ااة صئواا بااعتوااا  التوريرياام النهااائم ويعتباار وينئااذ 
إجعااالم إلاام الن اار عاا  إجعااالم الن ااب  العئوياا  التاام يوصاال عسيهااا ن ااب  

إختباارال + ائم درجال ااعتواناال  ى درجاال ااعتواا  التوريارى النها
 (. والععسم والعختبرى)الععسم + العتابع  
الطالة الذى يجتاز اعتوا  فم ععرر عا  بق ل  و   ر ة في  ( ة)

فم إعتوا   اابق ن ارا لايابا  بادو  عاذر صيوصال إص عسام تعادير ععباول 
بان الن ر ع  عجعوا الادرجال التام وصال عسيهاا وصيوصال إص عسام 

 عااا .  ول إذا كااا  عجعااوا الاادرجال يجاوز اااالوااد ايقصاام لدرجاا  ععباا
الطالة الذى ر اة لايابا  بعاذر ععباول فيوصال عسام التعادير الاذى تش سا  

 .إجعالم درجات 

 

 : (07) المادة رقم 5-07

تعشيا عاع العااده   (:لكل سنة دراسية)التقدير التراكمى لكل مستوى 
عاا  الالئواا  الداخسياا  لكسياا  الزراعاا  بعشااتهر  يكااو  و اااة التعاادير  25

  :لعتو ط نعاط التعدير الكسم كالتالم التراكعم
فيعا يخص ععرر عا يت  : بالن ب  لستعدير التراكعم يى  ن  درا ي  عا (  

عادد ال ااعال الععتعادة لسععارر وا  يات  × مرة عتو ط نعاط التعدير 
تجعيع نواتج كل ععررال تسك ال ن  الدرا اي  ويع ا  النااتج ااجعاالم 

 .لتسك الععررال فم تسك ال ن عسم عجعوا ال اعال الععتعدة 
يات  مارة : بالن ب  لستعدير التراكعم العا  لس نوال الدرا اي  ايربعا  ( ة

عدد ال اعال الععتعدة لسععارر  وا  يات  × عتو ط نعاط التعدير لسععرر 
تجعيع النتيج  لجعياع الععاررال الدرا اي  التام در اها الطالاة خاالل 

عادد ال ااعال الععتعادة خاالل  كل  نوال درا ت  و  يع   الناتج عسم
 . نوال درا ت  فم عروس  البكالوريوس
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 :(08) المادة رقم 5-08

الطالااااة عرتباااا  الشاااارف إذا تعكاااا  عاااا  يعاااانح   :تقدير مرتبة الشرف 
فم كل  ن  درا ي  خالل " جيدجدا" و تعدير " ععتاز"الوصول عسم تعدير 

درا ااات  عسااام     يكاااو  تعاااديره التراكعااام النهاااائم لس ااانوال ايرباااع  اااو 
عساام    يكااو  عاادد ال اااعال الععتعاادة لكاال فصاال " جيدجاادا" و " زععتااا"

يى ععااارر درا ااام در ااا  ايقااال   ااااع  ععتعااادة عسااام  15درا ااام  اااو 
 .الطالة  عع عد  وصول  عسم  ى ر وة فم  ى ععرر

 

 : (09) المادة رقم 5-09

تعشاايا عااع الالئواا  الداخسياا  لكسياا  الزراعاا  بعشااتهر ياات    : صل الطالب
ال ااان  الدرا اااي  )لدرا ااام ايول فصااال الطالاااة الع اااجل فااام الع اااتوى ا

دنام فام إنجااز الواد اي  إذا فمل خالل العاعي  ايولي  ع  التواق( ايولم
 . اع  ععتعده 22لس اعال الععتعدة و و 

 

 : (31) المادة رقم 5-31

تعشااااايا عاااااع بناااااود الالئوااااا    :التدريب الصيفى والرحالت العلمية
 ااع   27الداخسي  لكسيا  الزراعا  بعشاتهر فاإ  الطالاة الاذى  كعال بنجااح 

يعكا     ياشدى برناعجاا لستادرية الصاييم تعاو  الكسيا  ايقال  ععتعدة عسم 
وعاادة  ااذا التاادرية شااهر واوااد .  العسعياا  لهاااايق ااا  بتن يعاا  عاا  خااالل 

  والطاالة الاذي  يكعساو  ( ااعال يوعياا 1 يا  فام اي ابوا  و 6بععدل )
 6عادة   اع  ععتعدة بنجاح وجة عسايه  االتوااق بالتادرية الصاييم 106
  :ويكو  ذلك كالتالم.    ابيع

 .  بوا فم الع   العسعم 2عدد  (  )
  ابيع فم  يئ  عسعي   و جه  بووي   و عصنع  و عش     و  4عدد  ( ة)

 ي   يئ   خارى يارتبط نشااطها بالوعال الزراعام   ويكاو  التادرية 
تواال إشااراف عشااترك لسع اا  العسعاام عااع الهيئاا  العااذكورة ويعكاا  

رية الصااييم خااارز الاابالد فاام عش  اا   و لسطالااة    يعماام التااد
 يئ   و  ى جه  وكوعي   و خاص  يرتبط نشااطها بالوعال الزراعام 
وفم  اذه الوالا  فاإ  الكسيا  تعاو  بالع اا ع  بت اهيل إجاراءال  اير 

وإنا  تعشايا عاع .  الطالة وتعكن  ع  الوصول عسام ال اعاح بالععال
عشاتهر يعاو  طاالة ع  الالئوا  الداخسيا  لكسيا  الزراعا  ب 21العاده 

الع ااتويي  الوالااي والرابااع بالعيااا  خااالل اليصاال الدرا اام بزيااارة 
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إوادى عوطاال البواوي الزراعيا   و  ى  يئا   و إلم عيداني  عسعي  
 .جه   و عش    بووي 

 

 : (30) المادة رقم 5-30

يت  ااعال  ع  التخرز بنجااح الخاريجي  ععاة انتهااء   :إعالن التخر 
وذلاك فام الوااصل ( جاو دور يونياوخري)اعتوانال شهر يونيو ع  كل عا  

التم يجتااز فيهاا الطالاة كافا  الععاررال الععاررة عسيا  خاالل عادة درا ات  
   عاا الطاالة الاذي  (ع  الالئو  الداخسي  لكسي  الزراعا  بعشاتهر 30عاده )

ل  يتعوا اجتيااز كافا  ععارراته  بنجااح فاإ  لها  عسواق وي اعح لها  بادخول 
اجتيااز   بنجااح فيات  تخارجه  فام شاهر اعتوا  فرص   خارى وفام والا  

 . بتعبر
 

 : (33) المادة رقم 5-33

 ااااع   141عسااام الطاااالة إتعاااا  الااا   :المااانهج  والسااااعات المعتمااادة
لكاف  الععررال الدرا ي  و ذه ال اعال الععتعدة عوزع   دنم ععتعدة كود 

خاااالل ال ااانتي   جباريااا  ااااع  ععتعاااده تخاااص الععاااررال اا 52)كالتاااالم 
 ااااع  ععتعاااده خاااالل ال ااانتي  الوالوااا   41وانيااا   الدرا ااايتي  ايولااام وال

 اع  ععتعده خالل كال عا  ال ان  الدرا اي  الوالوا  وال ان   41والرابع   و
 (السااا  اينجسيزياا ب البرناااعجئواا  البالعاادرز ) 6الدرا ااي  الرابعاا  وجاادول 

العسعي  لسكسيا  والععاررال العشاترك  ايق ا  يبي  الرعوز الكودي  لععررال 
 .والعاع  كذلك

 
رب  سووات في ررب  مسوويات في ممان وفيما يلي بيان بالمقررات الدراسية لل 

 : فصول دراسية
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 قائمة مقررات برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية: الفصل الدراسي األول: المستوى األول

Level 1 Semester 1: Agricultural Biotechnology Program 

 Compulsory Courses (Obligatory) مقررات اجبارية 

الرقم 

 الكودي

Course 

code 

 اسم المقرر

Course Name 

ت المعتمدة
حدا

و
ال

 
C

red
it U

n
its

 

ي
ظر

ن
 

T
h

eo
retica

l
 

ي
عمل

 P
ra

ctica
l

ب المقرر 
طل

مت
 P

re-req
u

isite
 

AB 0801 
 (مورفولوجي وتشريح)النبات 

Botany (Morphology & Anatomy) 
3 2 2  

AC 0901 
 (عضوية وغير عضوية) 1كيمياء 

Chemistry 1 (Organic & Inorganic)  
3 2 2  

PP 0401 حيوان عام                Zoology (General) 3 2 2  

AG 0101 
 (المبادئ) 1المحاصيل 

Agronomy 1 (Fundamentals) 
3 2 2  

CJ 1201  1لغة أنجليزية                           English 1 2 2 0  

 Optional Courses (Selective)  أختيارية مقررات 

AB 0802 بيولوجيا الخلية Cell Biology                        3 2 2  

SO 0502 الفيزياء الحيوية                         Biophysics 3 2 2  

CJ 1203 علم الحاسوب              Computer Science 3 2 2  
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 الحيوية الزراعية برنامج التكنولوجيا: الثاني الفصل الدراسي: المستوى األول

Level 1 Semester 2: Agricultural Biotechnology Program 

 Compulsory Courses (Obligatory) مقررات اجبارية 

الرقم 

 الكودي

Course 

code 

 اسم المقرر

Course Name 

ت المعتمدة
حدا

و
ال

 
C

red
it U

n
its

 

ي
ظر

ن
 

T
h

eo
retica

l
 

ي
عمل

 P
ra

ctica
l

ب المقرر 
طل

مت
 P

re-req
u

isite
 

AB 0803 
 الميكروبيولوجيا الزراعية

Agricultural Microbiology 
3 2 2 AB 0801 

GE 1001 
 1اساسيات الوراثة 

Genetics1 (Fundamentals) 
3 2 2  

AB 0804 
 التصنيف الميكروبى والتخمير

Microbial Taxonomy & Fermentation 
3 2 2 AB 0801 

HO 0201 
 1اساسيات بساتين 

Horticulture 1 (Fundamentals)     
3 2 2 AB 0801 

CJ 1206 

 حقوق االنسان و التشريعات الزراعية

Human Rights and Agricultural 

Legislation 

- 2 0 CJ 1201 

 Optional Courses (Selective) أختيارية  مقررات 

PP 0406 فونا الريزوسفير Rhizosphere Fauna        3 2 2 PP 0401 

AE 1102 الرياضبات الحيوية           Biomathematics 3 2 2 CJ 1203 

HO 0202 
 (انتاج الخضر) 2بساتين 

Horticulture 2 (Vegetable Production ) 
3 2 2 HO 0201 

AE 1103 
 نموذج النظام الحيوى والمحاكاة

Bio-system Modeling& Simulation  
3 2 2 CJ 1203 

AG 0102 
 (حشائش بذور و) 2محاصيل 

Agronomy 2 (Seeds &Weeds) 
3 2 2 AG 0101 

AE 1101 
 (اساسيات)الهندسة الزراعية 

Agricultural Engineering (Fundamentals) 
3 2 2 CJ 1203 
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 التكنولوجيا الحيوية الزراعيةبرنامج : األول الفصل الدراسي: المستوى الثاني

Level 2 Semester 1: Agricultural Biotechnology Program 

 Compulsory Courses (Obligatory) مقررات اجبارية 

 الرقم الكودي

Course 

code 

 اسم المقرر

Course Name 

ت المعتمدة
حدا

و
ال

 
C

red
it U

n
its

 

ي
ظر

ن
 

T
h

eo
retica

l
 

ي
عمل

 P
ra

ctica
l

ب المقرر 
طل

مت
 P

re-req
u

isite
 

AC 0902 
 (كيمياء حيوية) 2كيمياء 

Chemistry 2 (Biochemistry) 
3 2 2 AC 0901 

AP 0301 
 (فسيولوجى) 1انتاج حيوانى 

Animal Production 1 (Physiology) 
3 2 2 CJ1201 

SO 0501 علم المياه والتربة Soil and water Science    3 2 2 AC0901 

FS 0701 

 (اساسيات)علم االغذية واأللبان 

 

Food & Dairy Science (Fundamentals) 

3 2 2 

CJ1201  

or 

AC0901 

CJ 1202  2لغة أنجليزية English 2                       2 2 0 CJ1201 

 Optional Courses (Selective) أختيارية  مقررات 

AP 0302 
 (البان ولحوم) 2انتاج حيوانى 

Animal Production 2 (Dairy & meat) 
3 2 2 AP0301 

HO 0203 
 (انتاج فاكهه) 3بساتين 

Horticulture 3 (Fruit Production) 
3 2 2 HO0201 

AG 0103 
 (انتاج محاصيل) 3محاصيل 

Agronomy 3 (Crop Production)  
3 2 2 AG0101 
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 التكنولوجيا الحيوية الزراعيةبروامج : الماوي الفصل الدراسي: المسووى الماوي

Level 2 Semester 2: Agricultural Biotechnology Program 

 Compulsory Courses (Obligatory) مقررات اجبارية 

الرقم 

 الكودي

Course 

code 

 اسم المقرر

Course Name 

ت المعتمدة
حدا

و
ال

 
C

red
it U

n
its

 

ي
ظر

ن
 

T
h

eo
retica

l
 

ي
عمل

 P
ra

ctica
l

ب المقرر 
طل

مت
 P

re-req
u

isite
 

AC 0903 
 (تحليلية) 3كيمياء 

Chemistry 3 (Analytical) 
3 2 2 AC 0901 

EE 0602 
 (اساسيات)اقتصاد زراعى 

Agricultural Economics (Fundamentals) 
3 2 2 AE 1102 

AB 0806 فسيولوجى نبات  Plant physiology              3 2 2 AB 0801 

PP 0402  (عام)علم الحشرات Entomology (General)  3 2 2 PP 0401 

CJ 1207 
 (مهارات االتصال الفعال

Effective Communication Skills 
- 2 0 CJ 1202 

 Optional Courses (Selective) أختيارية  مقررات 

AC 0904 
 (تدوير المخلفات) 4كيمياء 

Chemistry 4 (Recycling) 
3 2 2 AC 0901 

GE 1002 
 (سيتولوجى و الوراثة السيتولوجية) 2الوراثة 

Genetics 2 (Cytology and Cytogenetics ) 
3 2 2 GE 1001 

AC 0905 

   
 (اجهزة) 5كيمياء 

Chemistry 5 (Instrumental) 
3 2 2 AC 0901 

AE 1104 
 هندسة النظام الحيوى الزراعى

Agricultural Biosystem Engineering  
3 2 2 AE 1102 

GE 1003 تكنولوجيا الجين)             Gene Technology 3 2 2 GE 1001 
 

AP 0303 
 (دواجن) 3انتاج حيوانى 

Animal Production 3 (Poultry) 
3 2 2 AP 0301 
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 برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية: األول الفصل الدراسي: المستوى الثالث

Level 3 Semester 1: Agricultural Biotechnology Program 
 Compulsory Courses (Obligatory) مقررات اجبارية 

الرقم 

 الكودي

Course 

code 

 اسم المقرر

Course Name 

ت المعتمدة
حدا

و
ال

 
C

red
it U

n
its

 

ي
ظر

ن
 

T
h

eo
retica

l
 

ي
عمل

 P
ra

ctica
l

ب المقرر 
طل

مت
 P

re-req
u

isite
 

GE 1004 
 البيولوجيا الجزيئية

Molecular Biology  
3 2 2 

GE 1001 

or 

AB 0801 

AC 0906 
 (بروتينات وانزيمات) 6كيمياء 

Chemistry 6 (Proteins& Enzymes) 
3 2 2 AC 0901 

GE 1005 
 المعلوماتية الحيوية والجينومات

Genomics & bio-Informatics  
3 2 2 GE 1001 

AB 0805 
 الميكروبيولوجيا التطبيقية

Applied Microbiology 
3 2 2 AB 0803 

 Optional Courses (Selective) أختيارية  مقررات 

HO 0204 

 (ية والعطريةنباتات الزينة والطب) 4بساتين 

Horticulture 4 (Ornamental, Medical 

& Aromatic Plants)  
3 2 2 HO 0201 

FS 0724 
 التكنولوجيا الحيوية لالغذية وااللبان

Food and Dairy Biotechnology 
3 2 2 

FS 0701 
 

HO 0205 

التكنولوجيااا الحيويااة لزراعااة االنسااجة ) 5بساااتين  

 (والخلية

Horticulture 5 (Cell/Tissue Culture 

Biotechnology) 

3 2 2 AB 0801 

AP 0304 
 (اسماك) 4انتاج حيوانى 

Animal Production 4 (Fish)  
3 2 2 GE 1001 

PP 0404 
 المكافحة المتكاملة لألفات

Integrated Pest Control 
3 2 2 PP 0402 

GE 1006 
    Physiological Genetics وراثة فسيولوجية

 
3 2 2 GE 1001 
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 التكنولوجيا الحيوية الزراعيةبروامج : الماوي الفصل الدراسي: المسووى المالث

Level 3 Semester 2: Agricultural Biotechnology Program 
 Compulsory Courses (Obligatory) مقررات اجبارية 

الرقم 

 الكودي

Course 

code 

 اسم المقرر

Course Name 

ت المعتمدة
حدا

و
ال

 
C

red
it U

n
its

 

ي
ظر

ن
 

T
h

eo
retica

l
 

ي
عمل

 P
ra

ctica
l

ب المقرر 
طل

مت
 P

re-req
u

isite
 

AP 0305 
 التكنولوجيا الحيوية للحيوان

Animal Biotechnology  
3 2 2 

AP 0301 

or  

GE 1001 

AG 0104 
 االحصاء الحيوى وتصميم التجارب

Bio-statistics and Experimental Design  
3 2 2 AE 1102 

AB 0807 امراض النبات                  Plant Pathology 3 2 2 AB 0803 

HO 0206 
 (تكنولوجيا ما بعد الحصاد) 6البساتين 

Horticulture 6 (Post-harvest Technology)  
3 2 2 HO 0201 

 Optional Courses (Selective) أختيارية  مقررات 

AP 0306 

 الدواجنالتكنولوجيا الحيوية لتغذية الحيوان و

Animal & Poultry Nutrition 

Biotechnology  
3 2 2 AP 0301 

SO 0503 
 التكنولوجيا الحيوية للتربة

Soil Biotechnology 
3 2 2 

AB 0804 

or  

SO 0501 

SO 0504 
 التسميد العضوى الحيوى

Bio- Organo Fertilization  
3 2 2 

AB 0803 

or  

SO 0501 

HO 0207 
 ( ا التكاثر الخضرىتكنولوجي) 7بساتين 

Horticulture 7 (Propagation Technology)  
3 2 2 HO 0201 

EE 0603 
 اقتصاديات التكنولوجيا الحيوية الزراعية

Economics of Agricultural 

Biotechnologies  

3 2 2 EE 0602 

GE 1007 
 الهندسة الوراثية التطبيقية

Applicable Genetic Engineering 
3 2 2 GE 1001 
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 التكنولوجيا الحيوية الزراعيةبروامج : الفصل الدراسي األول: المسووى الراب 

Level 4 Semester 1: Agricultural Biotechnology Program 
 Compulsory Courses (Obligatory) مقررات اجبارية 

الرقم 

 الكودي

Course 

code 

 اسم المقرر

Course Name 

ت المعتمدة
حدا

و
ال

 
C

red
it U

n
its

 

ي
ظر

ن
 

T
h

eo
retica

l
 

ي
عمل

 P
ra

ctica
l

ب المقرر 
طل

مت
 P

re-req
u

isite
 

AE 1105 
 هندسة األستزراع السمكي

Aquaculture Engineering 
3 2 2 AE 1102 

AP 0307 
 التحسين الوراثى للحيوان

Animal Genetic Improvement  
3 2 2 GE 1001 

PP 0403 
 الحشرات االقتصادية

 Economic Entomology 
3 2 2 PP 0402 

CJ 1208 مشرع التخرج             Graduation Project 3 2 2 AG 0101 

 Optional Courses (Selective) أختيارية  مقررات 

FS 0709 

 (اللحوم واالسماك والدواجن) 3تكنولوجيا االغذية 

Food Technology 3 (Meat, Fish and 

Poultry) 

3 2 2 FS 0701 

SO 0505 
 لتكنولوجيا الحيوية لتغذية النباتا

Plant Nutrition Biotechnology  
3 2 2 

SO 0501 

or  

AB 0806 

EE 0604 
 تسويق منتجات التكنولوجيا الحيوية

Marketing of Biotechnology Products  
3 2 2 EE 0602 

CJ 1204 
 تطبيقات الحاسوب فى التكنولوجيا الحيوية

Biotechnology Computer Applications 
3 2 2 CJ 1203 

PP 0405 
 التكنولوجيا الحيوية للمبيدات

Pesticide Biotechnology  
3 2 2 PP1001 

AG 0105 
 التكنولوجيا الحيوية للمحاصيل

Agronomic Biotechnology 
3 2 2 AG 0101 
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 برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية: الفصل الدراسي الثاني: المستوى الرابع

Level 4 Semester 2: Agricultural Biotechnology Program 

 Compulsory Courses (Obligatory) مقررات اجبارية 

الرقم 

 الكودي

Course 

code 

 اسم المقرر

Course Name 

ت المعتمدة
حدا

و
ال

 
C

red
it U

n
its

 

ي
ظر

ن
 

T
h

eo
retica

l
 

ي
عمل

 P
ra

ctica
l

ب المقرر 
طل

مت
 P

re-req
u

isite
 

AB 0808 
 لوجيا الحيوية المراض النباتالتكنو

Plant Disease Biotechnology  
3 2 2 AB 0807 

PP 0407 
 التكنولوجيا الحيوية لمكافحة األفات 

Pest-Control Biotechnology 
3 2 2 PP1003 

SO 0506 
 االستصالح الحيوى لالراضى الملحية والصحراوية

Desert & Saline Land Bio-reclamation    
3 2 2 SO 0501 

CJ 1208 مشروع التخرج Graduation Project*            3 2 2  

 Optional Courses (Selective) أختيارية  مقررات 

GE 1008 
 االغذية المحورة وراثيا

Genetically-Modified Food  
3 2 2 GE 1001 

AG 0106 

 تربية المحاصيل لمقاومة االمراض والحشرات

Crop-Breeding for Disease & Insect 

Resistance  

3 2 2 GE 1001 

EE 0605 
 نقل وانتشار التكنولوجيا

Technology Transfer and Diffusion  
3 2 2 EE 0602 

GE 1009 النباتات المحولة جينيا Transgenic Plants          3 2 2 GE 1001 

FS 0716 
 منتجات االلبان الوظيفية

Functional Dairy Products 
3 2 2 FS 0701 

FS 0722 
 تكنولوجيا النانو لالغذية

Food Nanotechnology 
3 2 2 FS 0701 

 
 

 


