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 الجزيئيةاسن البرنبهج : برنبهج التكنولوجيب الحيوية 

Program name: Molecular Biotechnology program 

 : التعريف ببلبرنبهج

يذِ انذساعّ   .3102ثشَبيظ انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ ثشَبيظ خبص ثًظشٔفبد ، رى افززبؽّ  فٗ كهٛخ انؼهٕو ػبو 

ٚذسط انطبنت   نُٛم دسعّ انجكبنٕسٕٚط فٗ رخظض انزكُٕنٕعٛب انؾّٕٛٚ انغضٚئّٛ صًبَّٛ فظٕل دساعّٛ.

 –انًٛكشٔثٕٛنٕعٗ -يمشساد رغطٗ انًٕػٕػبد األعبعٛخ نهزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ يضم )انكًٛٛبء انؾٕٛٚخ 

انجٕٛنٕعٛب  –انًُبػخ ٔرطجٛمبرٓب  –انغُٛبد ٔأيشاػٓب -انفٛضٚبء انؾٕٛٚخ  –صساػخ األَغغخ  -ثٕٛنٕعٛخ انخهٛخ 

انخالٚب  –ػهى انغُٕٛو ٔانجشٔرُٕٛو  –انًؼهٕيبرٛخ انؾٕٛٚخ  –انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ انظُبػٛخ ٔانزخًش  –انغضٚئٛخ 

انزشخٛض االكهُٛٛكٗ انغضٚئٛٗ(.   -انُبَٕركُٕنٕعٗ ٔرطجٛمبرّ  -يغزٓذفبد االدٔٚخ  -انغزػٛخ ٔرطجٛمبرٓب 

إداسح انغٕدح  –االػظبة ثٕٛنٕعٛب  –يُزغبد ؽجٛؼٛخ ؽجٛخ  -ثبألػبفخ انٗ يمشساد أخزٛبسٚخ يضم )ػهى انغًٕو

 -ركُٕنٕعٛب انجٛئٛخ  –ركُٕنٕعٛب انغزاء  –األيشاع انًؼذٚخ  –االداسح ٔانزغٕٚك  –انجٕٛنٕعٛب اإلشؼبػٛخ  –

انكزبثخ  –انجشيغخ ٔػهٕو انؾبعت   ثغبَت يمشساد رضمٛفّٛ يضم ، (رؾبنٛم انؾًغ انُٕٖٔ –انُٓذعخ انؾٕٛٚخ 

  .نغّ اَغهٛضٚخ -ؽمٕق االَغبٌ -أخاللٛبد انجؾش انؼهًٗ  -انؼهًٛخ 

 :رؤيــة البرنبهج

فٗ اؽبس سعبنخ كهٛخ انؼهٕو ٔ عبيؼخ ؽهٕاٌ ، ٚٓذف ثشَبيظ انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ انغضٚئٛخ انٗ اػذاد خشٚظ 

ٙ  ٔانذٔنٗ يٍ خالل يٕاكجزّ نهزمذو انؼهًٗ فٗ يغبالد لبدسػهٗ انًُبفغخ  فٗ عٕق انؼًم انًؾهٙ ٔاأللهًٛ

 .انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ انًخزهفخ

 :رسبلــة البرنبهج

ٚغؼٗ ثشَبيظ انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ انغضٚئٛخ ثكهٛخ انؼهٕو عبيؼخ ؽهٕاٌ ثًشؽهخ انجكبنٕسٕٚط انٙ رمذٚى خذيخ 

خالل رضٔٚذ انخشٚظ ثبنًؼبسف االعبعٛخ ٔانًٓبساد رؼهًٛٛخ يزًٛضح ٔفمب نًؼبٚٛش انغٕدح انًؾهٛخ ٔااللهًٛٛخ يٍ 

 .انؼًهٛخ فٙ يغبل انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ يًب ُٚؼكظ اٚغبثٛب ػهٗ االلزظبد انًظش٘ ٔخذيخ انًغزًغ

 :أىذاف البرنبهج

رطٕٚش انفٓى انؼهًٗ ٔ انًُٓغٗ نذٖ انطبنت فٗ اعبعٛبد ػهٕو انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ انغضٚئٛخ، ٔال  .0

انكًٛٛبء انؾٕٛٚخ، انًٛكشٔثٕٛنٕعٗ، ػهى انًُبػخ، انجٕٛنٕعٛب انخهٕٚخ ٔانغضٚئٛخ، ػهى عًٛب فٙ يغبالد 

 .انغُٕٛو ٔانجشٔرٕٛيٛبد

رطٕٚش يفبْٛى انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ انغضٚئٛخ يٍ خالل رٕفٛش يؼشفخ يزكبيهخ ٔيفظهخ نهزخظظبد   .3

 .انًخزهفخ ثبنجشَبيظ

 خ انزٙ رغًؼ نهطالة ثزؾهٛم ٔ يُبلشخ انجؾٕس انؼهًٛخرؼضٚض فٓى أعبعٛبد انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ انغضٚئٛ .2
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 .صٚبدح انٕػٙ ٔانمذسح ػهٗ فٓى ٔاَزمبد انجؾٕس انؼهًٛخ انغبسٚخ فٙ يغبالد انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ .4

اكغبة انطالة انًٓبساد انؼًهٛخ انًزُٕػخ فٙ يغبل انؼهٕو انجٕٛنٕعٛخ ٔانؾٕٛٚخ ٔانزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ  .5

 .انغضٚئٛخ

 .انطالة ػهٗ انزؼهى انزارٗ ٔاالعزفبدح يٍ انذٔسٚبد ٔ انًظبدسانؼهًٛخسفغ لذسح  .6

رضٔٚذ انطالة ثبنًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼبيخ انزٗ رؤْهٓى نهًُبفغخ فٗ عٕق انؼًم انًؾهٗ ٔاإللهًٛٙ  .7

 .ٔانذٔنٙ

رضٔٚذ انطالة ثًغًٕػخ يٍ انًٓبساد األعبعٛخ، انزٗ رزؼًٍ )انزٕاطم ثفؼبنٛخ، رؾذٚذ األٔنٕٚبد،  .8

نزضاو ثبنًٕاػٛذ انُٓبيٛخ، انؼًم ثشكم يغزمم ٔثبنزؼبٌٔ يغ اٜخشٍٚ، ٔاٚؼب لذسرّ ػهٗ انًجبدسح اال

 .ٔؽم انًشبكم

 .رٕػٛخ انخشٚظ ثبألصش االعزًبػٙ نؼهٕو انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ انزطجٛمٛخ .9

 

 اهبكن العول بعذ التخرج والوظبئف الوتبحة

 ....انؼًم فٗ ػذح يغبالد يخزهفخ يضمْزا انزخظض ٚؼًٍ نهخشٚظ يغًٕػخ ٔاعؼخ يٍ فشص 

 .يؼبيم انجؾٕس انضساػٛخ ٔ االَزبط انضساػٗ ٔ انؾٕٛاَٗ •

 .يؼبيم انجؾش ٔ انزطٕٚش ثششكبد  األدٔٚخ ٔ انهمؾبد ٔ االيظبل •

 .خطٕؽ االَزبط ثبنًظبَغ انزٗ رغزخذو انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ •

 .ظظخيؼبيم انجؾٕس ثبنًغزشفٛبد ٔ انًشاكض انطجٛخ انًزخ •

 (. يخهفبد انًظبَغ -يٛبح انُٛم -انؼؼٕٖ -يؼبيم يكبفؾخ انزهٕس )انجٕٛنٕعٗ •

 .انششكبد انًغؤنخ ػٍ رطٕٚش انضساػبد ٔ رُمٛخ انًٛبِ •

 ..انششكبد انظُبػٛخ انًُزغخ نهًٕاد انكًٛبٔٚخ ٔ انجشٔرُٛبد ٔ االنٛبف ٔ انفٛزبيُٛبد ٔ غٛشْب  •

 .َغ انًخزهفخ ٔ ششكبد األدٔٚخيؼبيم ػًبٌ ٔ يشالجخ انغٕدح ثبنًظب •

 .يشاكض االثؾبس راد انظهخ نغًٛغ انزخظظبد انؼهًٛخ •
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 االئحة الونظوو للبرنبهج 

 

 ( :1هبده )

رًُؼ عبيؼّ ؽهٕاٌ ثُبء ػهٗ ؽهت يغهظ انكهٛخ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٗ رخظض انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ  

 انغضٚئٛخ .

 انًؼزًذح .  انغبػبدَظبو انذساعخ انًزجغ فٗ انجشَبيظ ْٕ َظبو  ( :2هبده )

يذِ انذساعّ نُٛم دسعخ انجكبنٕسٕٚط ثجشَبيظ انزكُٕنٕعٛب انؾّٕٛٚ انغضٚئٛخ صًبَّٛ فظٕل دساعٛخ  ( :3هبده )

 046دسعّ انجكبنٕسٕٚط ػُذ إرًبو ػذد انغبػبد انًؼزًذح انًطهٕثخ ْٔٗ هٗ ٔٚؾظم انطبنت ػ

ػهٗ اٌ رًُؼ انذسعخ فًٛب ال ٚمم ػٍ اسثغ  3ػهٙ األلم ٔثًؼذل رشاكًٙ ال ٚمم ػٍ عبػخ يؼزًذح 

يٍ اناليؾخ انزُفٛزٚخ نمبٌَٕ رُظٛى انغبيؼبد ٔرؾمك ْزِ انًذح أسثؼخ  48عُٕاد رٕافمب يغ انًبدح 

يغزٕٚبد دساعٛخ ٚشًم انًغزٕٖ انٕاؽذ فظهٍٛ دساعٍٛٛ أنًٓب فٗ انخشٚف ٔ االخش فٗ انشثٛغ 

ًُٛٓب ػطهخ َظف انؼبو ٔٚغٕص نهطبنت انزٖ رًزذ فزشح انذساعّ اكضش يٍ أسثؼخ عُٕاد ٚفظم ث

 ٚزخشط ، إرا ؽمك يزطهجبد انزخشط فٗ أٖ يٍ ْزٍٚ انفظهٍٛ . 

 ( : ٚزكٌٕ انفظم انذساعٙ انًؼزبد يٍ عجؼخ ػشش أعجٕػب يٕصػخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ :  4يبدِ )

 فزشِ انزغغٛم يذرٓب أعجٕػب ٔاؽذا . - أ

 انذساعخ رًزذ أسثؼخ ػشش اعجٕػب . فزشح - ة

 فزشِ االيزؾبَبد فٗ َٓبٚخ انفظم ، يذرٓب أعجٕػٍٛ . - د

)عزخ( أعبثٛغ ٚغغم  6( : ٚغٕص نًغهغٙ انكهٛخ أٌ ٕٚافك ػهٗ فزؼ فظم دساعٙ طٛفٗ يكضف يذرّ 5يبدِ )

 عبػبد يؼزًذِ . 8-6فّٛ فمؾ انطالة انشاعجٌٕ ثؾذ ألظٗ 

 ( : يؼٛبس انغبػبد انًؼزًذِ : 6يبدِ )

رؾزغت عبػخ يؼزًذح  ٔاؽذح نكم يؾبػشح يذرٓب عبػخ ٔاؽذح  ثبنُغجخ انًؾبػشاد انُظشٚخ :  - أ

 أعجٕػٛب خالل انفظم انذساعٙ انٕاؽذ .

رؾزغت عبػخ يؼزًذح ٔاؽذح نكم فزشح ػًهٛخ أٔ  ثبنُغجخ نهذسٔط انؼهًٛخ ٔ انزذسٚجبد انزطجٛمخ :  - ة

 عؼبد أعجٕػٛب خالل انفظم انذساعٙ انٕاؽذ .  2انٗ  3ب يٍ رذسٚجٛخ يذرٓ

عبػخ يؼزًذح ػهٗ االلم ، رٕصع  048( : يزطهجبد انزخشط نُٛم دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٗ انؼهٕو ْٗ 7يبدِ )

 ٔفمب نًب ٚهٙ : 
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 أعبعٛخ رٕصع ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ :  يؼزًذِ عبػخ  06يزطهجبد انغبيؼخ :  -0

 عبػبد يؼزًذح إعجبسٚخ كبألرٗ : 01

 عبػخ فٗ دساعخ انهغخ انؼشثٛخ . 3

( .II،Iعبػخ يؼزًذح فٗ دساعخ انهغخ اإلَغهٛضٚخ ) 4  

 عبػخ يؼزًذح فٗ دساعخ ؽمٕق االَغبٌ . 3

 عبػخ يؼزًذح فٗ دساعخ أداة انًٍٓ انجٕٛنٕعٛخ . 3

 عبػبد يؼزًذح فٗ دساعخ اخزٛبسٚخ فٗ أؽذ انًمشساد اٜرٛخ .  6

ربسٚخ  –صمبفخ ثٛئٛخ  –انزبسٚخ انًظشٖ  –)نإلعبَت فمؾ(  ػشثٛخ نغخ  –صمبفخ إعاليٛخ  –يجبدئ اإلداسح 

 .  (نغخ فشَغٛخ –نغخأنًبَٛخ  – IIIنغخ اَغهٛضٚخ ) –ٔفهغفخ انؼهٕو 

 يزطهجبد انزخظض :  -3

 عبػخ يؼزًذح .  023يزطهجبد انزخظض نُٛم دسعخ انجكبنٕسٕٚط ْٗ  - أ

أعؤؤؤبثٛغ فؤؤؤٗ  6عؤؤؤبػخ يؼزًؤؤؤذح رؤؤؤذسٚجبد رطجٛمٛؤؤؤخ نًؤؤؤذح  73ٚؤؤؤؤدٖ كبفؤؤؤخ ؽؤؤؤالة انكهٛؤؤؤخ ثؼؤؤؤذ اعزٛؤؤؤبصْى  - ة

شؤؤؤشكبد أٔ يظؤؤؤبَغ أٔ ْٛئؤؤؤبد راد طؤؤؤهخ ثبنزخظؤؤؤض أٔ ثبنكهٛؤؤؤخ إرا رؼؤؤؤزس إٚغؤؤؤبد يٕلؤؤؤغ خبسعٓؤؤؤب 

بس انًششؤؤؤؤذ األكؤؤؤؤبدًٚٙ انٕلؤؤؤؤذ انًُبعؤؤؤؤت نهزؤؤؤؤذسٚت ٔرنؤؤؤؤو ثؤؤؤؤذٌٔ اؽزغؤؤؤؤبة عؤؤؤؤبػبد يؼزًؤؤؤؤذح . ٔٚخزؤؤؤؤ

 خالل األعبصاد انظٛفٛخ . 

 ( : انمجٕل ، انزغغٛم األكبدًٚٙ ٔ انؼتء انذساعٙ : 8يبدِ )

 أٔال انمجٕل : 

رمجم كهّٛ انؼهٕو انطالة انؾبطهٍٛ ػهٗ انضبَٕٚخ انؼبيّ )انمغى انؼهًٙ( أٔ يب ٚؼبدنٓب يٍ انشٓبداد  - أ

 مجٕل انزٙ ٚؾذدْب انًغهظ األػهٙ نهغبيؼبد . االعُجٛخ ٔفمبً نششٔؽ ان

رمجؤؤؤؤم ؽهجؤؤؤؤبد انزؾٕٚؤؤؤؤم يؤؤؤؤٍ انغبيؼؤؤؤؤبد األخؤؤؤؤشٖ ؽجمؤؤؤؤب نهمٕاػؤؤؤؤذ انزؤؤؤؤٗ رؼؤؤؤؤؼٓب كؤؤؤؤم يؤؤؤؤٍ انغبيؼؤؤؤؤخ  - ة

  .ٔانكهٛخ

ٚغؤؤٕص نًغهؤؤظ انكهٛؤؤخ لجؤؤٕل ؽؤؤالة يؤؤٍ انؾبطؤؤهٍٛ ػهؤؤٗ دسعؤؤخ انجكؤؤبنٕسٕٚط ثزمؤؤذٚش ػؤؤبو عٛؤؤذ عؤؤذاً  - د

ػهؤؤؤؤٗ االلؤؤؤؤم يؤؤؤؤٍ انكهٛؤؤؤؤبد األخؤؤؤؤشٖ نهذساعؤؤؤؤخ ثبنجشَؤؤؤؤبيظ ٔرنؤؤؤؤو ثؼؤؤؤؤذ أخؤؤؤؤز سأٖ يغؤؤؤؤبنظ األلغؤؤؤؤبو 

 انًزخظخ ، ٔثششؽ اال رمم يذح انذساعخ ثبنكهٛخ ػٍ عُزٍٛ دساعٛزٍٛ 
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 صبَٛبً: انزغغٛم االكبدًٚٙ : 

ٔكٛؤؤؤم انكهٛؤؤؤخ نشؤؤؤئٌٕ انزؼهؤؤؤٛى ٔانطؤؤؤالة ػهؤؤؤٗ رُفٛؤؤؤز لٕاػؤؤؤذ انزغؤؤؤغٛم ٔ إعشاءارؤؤؤّ ٔ إػؤؤؤذاد  ٚشؤؤؤشف - أ

انمؤؤؤؤٕايى نكؤؤؤؤم يؤؤؤؤٍ انًغًٕػؤؤؤؤبد انذساعؤؤؤؤٛخ ، انغؤؤؤؤذٔل انذساعؤؤؤؤٙ ، رٕصٚؤؤؤؤغ انطؤؤؤؤالة ػهؤؤؤؤٙ انغؤؤؤؤبدح 

انًششؤؤؤؤؤذٍٚ األكؤؤؤؤؤبدًٍٚٛٛ ، رغٓٛؤؤؤؤؤض ثطبلؤؤؤؤؤبد انًمؤؤؤؤؤشساد نهطؤؤؤؤؤالة ْٔؤؤؤؤؤٗ ػجؤؤؤؤؤبسح ػؤؤؤؤؤٍ انجطبلؤؤؤؤؤبد 

انؤؤؤٗ انجطبلؤؤؤبد اإلعًبنٛؤؤؤخ نكؤؤؤم ؽبنؤؤؤت ، ػهؤؤؤٗ أٌ رغؤؤؤغم انجٛبَؤؤؤبد انًُفؤؤؤشدح نكؤؤؤم يمؤؤؤشس ثبإلػؤؤؤبفخ 

جٕع األٔل ٔٚؤؤؤزى االَزٓؤؤؤبء يؤؤؤٍ رغؤؤؤغٛم انطؤؤؤالة فؤؤؤٗ األعؤؤؤ  ألكبدًٚٛؤؤؤخ فؤؤؤٗ عؤؤؤغالد خبطؤؤؤخ يؼزًؤؤؤذحا

  .يٍ ثذء انفظم انذساعٙ

ٚغؤؤٕص نهطبنؤؤؤت انؤؤزٖ نؤؤؤى ٚؤؤزًكٍ يؤؤؤٍ انزغؤؤغٛم ألعؤؤؤجبة لٓشٚؤؤخ رمشْؤؤؤب نغُؤؤخ شؤؤؤئٌٕ انزؼهؤؤٛى ٔانطؤؤؤالة  - ة

هؤؤؤؤظ انكهٛؤؤؤؤخ أٌ ٚغؤؤؤؤغم رغؤؤؤؤغٛال يزؤؤؤؤفخشا خؤؤؤؤالل انفزؤؤؤؤشح اإلػؤؤؤؤبفٛخ نهزغؤؤؤؤغٛم ٔ ٕٚافؤؤؤؤك ػهٛٓؤؤؤؤب يغ

 )األعجٕع انضبَٙ(

 صبنضبً : اإلسشبد األكبدًٚٗ : 

ٚخظؤؤؤض نكؤؤؤم ؽبنؤؤؤت يششؤؤؤذ أكؤؤؤبدًٚٙ ، يًٓزؤؤؤّ رٕعٛؤؤؤخ انطبنؤؤؤت دساعؤؤؤٛبً ٔيغؤؤؤبػذرّ ػهؤؤؤٗ اخزٛؤؤؤبس 

رّ ، انًؤؤؤؤٕاد يؤؤؤؤؤغ رؾذٚؤؤؤؤؤذ ػؤؤؤؤؤذد انغؤؤؤؤؤبػبد انزؤؤؤؤؤٗ ٚغؤؤؤؤؤغم فٛٓؤؤؤؤؤب ٔفمؤؤؤؤؤب نظشٔفؤؤؤؤؤّ ٔلذسارؤؤؤؤؤخ ٔاعؤؤؤؤؤزؼذادا

 ٔرخظؤؤؤض ثطبلؤؤؤخ نكؤؤؤم ؽبنؤؤؤت  د انزؤؤؤٗ لؤؤؤذ رؼزشػؤؤؤّ أصُؤؤؤبء انذساعؤؤؤخٔيغؤؤؤبػذرّ ػهؤؤؤٗ ؽؤؤؤم انًشؤؤؤكال

ٚغؤؤغم كبفؤؤخ انجٛبَؤؤؤبد انالصيؤؤخ ػُؤؤؤّ ٔانُزؤؤبيظ انزؤؤؤٗ ؽظؤؤم ػهٛٓؤؤب ، كًؤؤؤب ٚمؤؤٕو ثًشاعؼؤؤؤخ انًؤؤٕاد انزؤؤؤٗ 

 ٚغغم فٛٓب انطبنت فٗ كم فظم دساعٙ ؽزٗ رخشعخ يٍ انكهٛخ 

 ساثؼبً : انؼتء انذساعٙ : 

عؤؤؤبػخ يؼزًؤؤؤذح نكؤؤؤم فظؤؤؤم  33عؤؤؤبػخ ٔال ٚضٚؤؤؤذ ػؤؤؤٍ  04ٚغؤؤؤًؼ نهطبنؤؤؤت ثبنزغؤؤؤغٛم فًؤؤؤب ال ٚمؤؤؤم ػؤؤؤٍ  -0

 ٔٚغزضُٗ يٍ رنو انؾبالد انزبنٛخ :  دساعٙ 

فؤؤؤؤبكضش ( أٌ ٚؼؤؤؤؤٛف انؤؤؤؤٗ رنؤؤؤؤو  عؤؤؤؤبػزٍٛ  2ًٚكؤؤؤؤٍ نهطبنؤؤؤؤت انًزفؤؤؤؤٕق )انؤؤؤؤزٖ نؤؤؤؤّ يؼؤؤؤؤذل رشاكًؤؤؤؤٙ  . ة

عؤؤؤبػبد يؼزًؤؤؤذِ خؤؤؤالل فزؤؤؤشِ انذساعؤؤؤخ فؤؤؤٗ  8يؼزًؤؤؤذرٍٛ فؤؤؤٗ انفظؤؤؤم انذساعؤؤؤٙ انٕاؽؤؤؤذ ٔثؾؤؤؤذ الظؤؤؤٗ 

يمؤؤؤشساد إٚؼؤؤؤبفٛخ اخزٛبسٚؤؤؤخ يؤؤؤٍ يزطهجؤؤؤبد انزخظؤؤؤض ثفلغؤؤؤبو انكهٛؤؤؤخ انًخزهفؤؤؤخ ، ػهؤؤؤٗ أٌ ٚؼؤؤؤبف 

 نزشاكًٗ رمذٚشِ فٛٓب إنٗ يؼذنخ ا

ط. ٚغؤؤؤٕص نًغهؤؤؤظ انكهٛؤؤؤخ صٚؤؤؤبدح انؾؤؤؤذ االلظؤؤؤٗ نهؼؤؤؤتء انذساعؤؤؤٙ فؤؤؤٗ انفظؤؤؤم انذساعؤؤؤٙ األخٛؤؤؤش نهطبنؤؤؤت 

 ثؾذ ألظٗ أسثغ عبػبد يؼزًذح ثغشع إرًبو يزطهجبد انزخشط .

عؤؤبػخ يؼزًؤؤذح  04ثبنزغؤؤغٛم فؤؤٗ أكضؤؤش يؤؤٍ  3.11د. ال ٚغؤؤًؼ نهطبنؤؤت انؤؤزٖ نؤؤّ يؼؤؤذل رشاكًؤؤٗ الؤؤم يؤؤٍ 
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 فٗ انفظم انذساعٙ 

غؤؤؤٕص أٌ ٚؼفؤؤؤٗ انطبنؤؤؤت انًؾؤؤؤٕل يؤؤؤٍ عبيؼؤؤؤخ أخؤؤؤشٖ يؼزشفؤؤؤبً ثٓؤؤؤب يؤؤؤٍ ثؼؤؤؤغ يمؤؤؤشساد انًغؤؤؤزٍٕٚٛ ْؤؤؤي. ٚ

األٔل ٔ انضؤؤؤبَٗ إرا صجؤؤؤذ أَؤؤؤّ لؤؤؤذ دسط ٔ َغؤؤؤؼ فؤؤؤٗ يمؤؤؤشساد رؼبدنٓؤؤؤب فؤؤؤٗ انغبيؼؤؤؤخ انًؾؤؤؤٕل يُٓؤؤؤب ٔٚكؤؤؤٌٕ 

اإلػفؤؤؤبء ثمؤؤؤشاس يؤؤؤٍ سيؤؤؤٛظ انغبيؼؤؤؤخ ثؼؤؤؤذ يٕافمؤؤؤخ يغهؤؤؤظ انكهٛؤؤؤخ ٔال ٚغؤؤؤٕص اإلػفؤؤؤبء يؤؤؤٍ أٖ يمؤؤؤشس يؤؤؤٍ 

 .االٔل ٔ انضبَٙانًغزٍٕٚٛ ًغزٍٕٚٛ انضبنش ٔ انشاثغ أٔ أعضاء يٍ يمشساد ان

 ( : االػبفخ ، انؾضف ، االَغؾبة : 9يبدِ )

ٚغؤؤؤٕص نهطبنؤؤؤت ثؼؤؤؤذ يٕافمؤؤؤخ انًششؤؤؤذ األكؤؤؤبدًٚٙ أٌ ٚؼؤؤؤٛف أٔ ٚؾؤؤؤزف يمؤؤؤشسا أٔ أكضؤؤؤش ؽزؤؤؤٗ َٓبٚؤؤؤخ  - أ

فؤؤؤٗ  االعؤؤؤجٕع انشاثؤؤؤغ فمؤؤؤؾ يؤؤؤٍ انذساعؤؤؤخ ٔرنؤؤؤو ثًؤؤؤب ال ٚخؤؤؤم ثبنؼؤؤؤتء انذساعؤؤؤٙ انًُظؤؤؤٕص ػهٛؤؤؤّ

 ( 8انًبدح )

ٚغؤؤٕص أٌ ُٚغؤؤؾت انطبنؤؤت يؤؤٍ دساعؤؤخ أٖ يمؤؤشس ؽزؤؤٗ َٓبٚؤؤخ األعؤؤجٕع انغؤؤبدط يؤؤٍ ثؤؤذء انزغؤؤغٛم  - ة

نهفظؤؤؤؤم انذساعؤؤؤؤٙ ٔرنؤؤؤؤو ثًٕافمؤؤؤؤّ انًششؤؤؤؤذ االكؤؤؤؤبدًٚٙ ٔٚغؤؤؤؤغم ْؤؤؤؤزا انًمؤؤؤؤشس فؤؤؤؤٗ عؤؤؤؤغم انطبنؤؤؤؤت 

ثشؤؤؤشؽ أٌ ال ٚكؤؤؤٌٕ انطبنؤؤؤت لؤؤؤذ رغؤؤؤبٔص َغؤؤؤجخ انغٛؤؤؤبة انًمؤؤؤشسح لجؤؤؤم   االكؤؤؤبدًٚٙ ثزمؤؤؤذٚش "يُغؤؤؤؾت"

ؾبة  ٔرؼؤؤشع ؽؤؤبالد االَغؤؤؾبة االػؤؤطشاسٚخ ثؼؤؤؤذ ْؤؤزا انًٛؼؤؤبد ػهؤؤٗ نغُؤؤّ شؤؤئٌٕ انزؼهؤؤؤٛى االَغؤؤ

ػهؤؤؤٗ أال ٚخؤؤؤم االَغؤؤؤؾبة ثبنؼؤؤؤتء انذساعؤؤؤٙ هٛؤؤؤخ ٔانطؤؤؤالة نهُظؤؤؤش فٛٓؤؤؤب ٔ إلشاسْؤؤؤب يؤؤؤٍ يغهؤؤؤظ انك

 (8نهطبنت ٔفمب نهًبدح )

ػؤؤؤٍ  إرا ارؤؤى انطبنؤؤت عًٛؤؤغ االػًؤؤبل انفظؤؤهٛخ نًمؤؤؤشس دساعؤؤٙ ٔكؤؤزنو االيزؾبَؤؤبد انذٔسٚؤؤخ ٔرخهؤؤف

 Iدخؤؤؤٕل االيزؾؤؤؤبٌ انُٓؤؤؤبيٗ نٓؤؤؤزا انًمؤؤؤشس نؼؤؤؤزس ٚمجهؤؤؤخ يغهؤؤؤظ انكهٛؤؤؤخ ٚؾظؤؤؤم انطبنؤؤؤت ػهؤؤؤٗ رمؤؤؤذٚش 

(eqerpsoiwi ٗٚغؤؤؤؤًؼ نهطبنؤؤؤؤت ثؤؤؤؤبداء االيزؾؤؤؤؤبٌ انُٓؤؤؤؤبيٙ فؤؤؤؤٗ ثذاٚؤؤؤؤخ انفظؤؤؤؤم انذساعؤؤؤؤٙ انزؤؤؤؤبن ٔ )

 ٔٚؼذل رمذٚشِ ؽغت انُزٛغخ انزٗ ٚؾظم ػهٛٓب 

( : ٚخؼؤؤؤغ انطبنؤؤؤت نهُظؤؤؤبو انؼؤؤؤبو نهغبيؼؤؤؤخ ٔ انكهٛؤؤؤخ ، ٔرطجؤؤؤك ػهٛؤؤؤخ لٕاػؤؤؤذ انفظؤؤؤم يؤؤؤٍ 01يؤؤؤبدِ )

انغبيؼؤؤؤؤؤخ ، ٔفؤؤؤؤؤشع إػؤؤؤؤؤبدح انمٛؤؤؤؤؤذ ٔ األػزؤؤؤؤؤزاس انًمجٕنؤؤؤؤؤخ نؼؤؤؤؤؤذو أداء االيزؾؤؤؤؤؤبٌ ، ٔ ٔلؤؤؤؤؤف انمٛؤؤؤؤؤذ 

انذساعؤؤؤٙ ٔ كبفؤؤؤؤخ انمٕاػؤؤؤذ ٔانمؤؤؤؤٕاٍَٛ ٔ انهؤؤؤٕايؼ انخبطؤؤؤؤخ ثشؤؤؤفٌ رفدٚؤؤؤؤت انطؤؤؤالة ، ٔ انًُظؤؤؤؤٕص 

 رُظٛى انغبيؼبد ٔ اليؾزّ انزُفٛزٚخ .   لبٌَٕػهٛٓب فٗ 

( : انًٕاظجؤؤخ : ٚزؤؤٕنٗ اعؤؤزبر انًمؤؤشس رغؤؤغٛم ؽؼؤؤٕس انطؤؤالة فؤؤٗ ثؤؤذء كؤؤم يؾبػؤؤشح َظشٚؤؤخ أٔ 00يؤؤبدِ )

 :ٗ عغم يؼذ نزنو يٍ شئٌٕ انطالة يغ يشاػبد يب ٚهٙفزشح ػًهٛخ ف

% يؤؤٍ يغًؤؤٕع عؤؤبػبد انًمؤؤشس 35انؾؤؤذ انًغؤؤًٕػ ثؤؤّ نغٛؤؤبة انطبنؤؤت ثؤؤذٌٔ ػؤؤزس يمجؤؤٕل ْؤؤٕ  . أ

، ٔ ٚزؤؤؤؤٕنٗ أعؤؤؤؤزبر انًمؤؤؤؤشس إَؤؤؤؤزاس انطبنؤؤؤؤت إخطؤؤؤؤبس إداسح شؤؤؤؤئٌٕ انطؤؤؤؤالة ثخطؤؤؤؤبة فؤؤؤؤٗ ؽبنؤؤؤؤخ 

 رغبٔص ْزِ انُغجخ الرخبر انالصو . 
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 فؤؤؤٗ انًمؤؤؤشس ٔكؤؤؤبٌ غٛؤؤؤبة انطبنؤؤؤت ثؤؤؤذٌٔ ػؤؤؤزس رمجهؤؤؤّ نغُؤؤؤخ %35إرا صادد َغؤؤؤجخ انغٛؤؤؤبة ػؤؤؤٍ  . ة

شؤؤئٌٕ انطؤؤؤالة ٔٚؼزًؤؤؤذ يغهؤؤؤظ انكهٛؤؤؤخ ، ٚغؤؤؤغم نهطبنؤؤت رمؤؤؤذٚش "يؾؤؤؤشٔو" فؤؤؤٗ انًمؤؤؤشس ٔرذخهؤؤؤّ 

 َزٛغخ انشعٕة فٗ ؽغبة انًؼذل انزشاكًٗ نهطبنت .

% ٔكؤؤؤؤبٌ غٛؤؤؤؤبة انطبنؤؤؤؤت ثؼؤؤؤؤزس رمجهؤؤؤؤّ نغُؤؤؤؤّ شؤؤؤؤئٌٕ انزؼهؤؤؤؤٛى 35إرا صادد َغؤؤؤؤجخ انغٛؤؤؤؤبة ػؤؤؤؤٍ  . ط

ؼؤؤؤؤؤبف ػؤؤؤؤؤذد ٔانطؤؤؤؤؤالة ٔٚؼزًؤؤؤؤؤذِ يغهؤؤؤؤؤظ انكهٛؤؤؤؤؤخ : ٚغؤؤؤؤؤغم انطبنؤؤؤؤؤت رمؤؤؤؤؤذٚش يُغؤؤؤؤؤؾت ٔال ر

 .انغبػبد إنٗ يؼذنخ انزشاكًٗ 

 ( : انزمٛٛى 03يبدِ )

 .)يبيخ( دسعخ 011بٌ كم يمشس يٍ أالً : ٚزى رمٛٛى ايزؾ

 صبَٛبً : ٚزى رمٛٛى انطبنت فٗ انًمشساد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ ثُبًء ػهٗ انؼُبطش انزبنٛخ : 

نذسعؤؤؤؤخ انكهٛؤؤؤؤخ % يؤؤؤؤٍ ا41فؤؤؤؤٗ ؽبنؤؤؤؤخ انًمؤؤؤؤشساد انُظشٚؤؤؤؤخ فمؤؤؤؤؾ : أػًؤؤؤؤبل فظؤؤؤؤهٛخ ) دسعبرٓؤؤؤؤب  - أ

% ٔ ايزؾؤؤؤؤبٌ 31% ٔايزؾبَؤؤؤؤبد َظؤؤؤؤف انفظؤؤؤؤم 31نهًمؤؤؤؤشس (  ٔرشؤؤؤؤًم اخزجؤؤؤؤبساد دٔسٚؤؤؤؤخ 

% يؤؤؤؤٍ انذسعؤؤؤؤخ انكهٛؤؤؤؤخ نهًمؤؤؤؤشس ، ٔٚؼمؤؤؤؤذ فؤؤؤؤٙ األعؤؤؤؤجٕػٍٛ األخؤؤؤؤشٍٚ يؤؤؤؤٍ 61َٓؤؤؤؤبيٗ دسعزؤؤؤؤّ 

انفظؤؤؤؤم انذساعؤؤؤؤٙ ثًٕعؤؤؤؤت عؤؤؤؤذٔل رؼؤؤؤؤذِ إداسح شؤؤؤؤئٌٕ انطؤؤؤؤالة ٔٚمؤؤؤؤشِ يغهؤؤؤؤظ انكهٛؤؤؤؤخ ٔٚؼهؤؤؤؤٍ 

 انفظم انذساعٙ . ػهٗ انطالة يغ انزغغٛم فٗ ثذاٚخ 

% يؤؤؤٍ دسعؤؤخ انًمؤؤؤشس نهزمؤؤٕٚى انًغؤؤؤزًش خؤؤؤالل 61فؤؤٗ ؽبنؤؤؤخ انًمؤؤشساد انؼًهٛؤؤؤخ فمؤؤؾ ٚخظؤؤؤض  - ة

 % يٍ دسعخ انًمشس ناليزؾبٌ انُٓبيٗ .41انذسٔط انؼًهٛخ فٗ انفظم انذساعٙ ، 

ط. فؤؤؤٗ ؽبنؤؤؤؤّ انًمؤؤؤؤشساد انزؤؤؤؤٙ رشؤؤؤزًم ػهؤؤؤؤٗ دساعؤؤؤؤخ َظشٚؤؤؤؤخ ٔدساعؤؤؤخ ػًهٛؤؤؤؤخ رمغؤؤؤؤى انذسعؤؤؤؤخ 

% نهذساعؤؤؤؤخ انؼًهٛؤؤؤؤخ ٔ 31دسعؤؤؤؤخ انًمؤؤؤؤشس نفػًؤؤؤؤبل انفظؤؤؤؤهٛخ ،  % يؤؤؤؤ31ٍانكهٛؤؤؤؤخ ثُغؤؤؤؤجخ : 

 % ناليزؾبٌ انُٓبيٗ .61

د.  ركؤؤؤٌٕ االيزؾبَؤؤؤبد انفظؤؤؤهٛخ ٔ انُٓبيٛؤؤؤخ نهًمؤؤؤشس يؤؤؤٍ خؤؤؤالل نغُؤؤؤخ يشؤؤؤكهخ يؤؤؤٍ انمؤؤؤبيًٍٛ ثزذسٚغؤؤؤخ 

،  ٔٚزؤؤؤؤٕنٗ يُغؤؤؤؤك انًمؤؤؤؤشس رُظؤؤؤؤٛى االيزؾبَؤؤؤؤبد انفظؤؤؤؤهٛخ ٔ إػؤؤؤؤذاد أساق أعؤؤؤؤئهخ االيزؾبَؤؤؤؤبد 

 بيت فٗ االيزؾبٌ انُٓبيٙ غبيجبً فٗ انًمشس. ٔٚؼزجش انطبنت انغ

أ اكضؤؤؤش ػُؤؤؤذ انزخؤؤؤشط  2ْؤؤؤي. رًؤؤؤُؼ يشرجؤؤؤّ انشؤؤؤشف نهطبنؤؤؤت انؤؤؤزٖ ٚؾظؤؤؤم ػهؤؤؤٗ يؼؤؤؤذل رشاكًؤؤؤٗ 

ثشؤؤؤشؽ االٚكؤؤؤٌٕ لؤؤؤذ سعؤؤؤت فؤؤؤٗ اٖ يمؤؤؤشس دساعؤؤؤٙ خؤؤؤالل رغؤؤؤغٛهّ فؤؤؤٗ انكهٛؤؤؤخ ) أ فؤؤؤٗ انكهٛؤؤؤخ 

  .انًؾٕل يُٓب (

 اكزًبل يزطهجبرٓب ألعجبة لٓشٚخ )ػذؤ. ٚغٕص أٌ رؤعم َزٛغخ يمشس يٍ انًمشساد نؼذو 
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 لورحلة البكبلوريوس
"Molecular Biotechnology program"  

 

  

االيزؾؤؤؤؤبٌ انُٓؤؤؤؤبيٗ نًمؤؤؤؤشس نؼؤؤؤؤزس يمجؤؤؤؤٕل ( ثؼؤؤؤؤذ ػشػؤؤؤؤٓب ػهؤؤؤؤٗ يغهؤؤؤؤظ انكهٛؤؤؤؤخ  دخؤؤؤٕل انطبنؤؤؤؤت   

ٔنًؤؤؤذح ال رزغؤؤؤبٔص فظؤؤؤم دساعؤؤؤٙ ٔاؽؤؤؤذ ، ٔٚؼطؤؤؤٗ انطبنؤؤؤت فؤؤؤٗ ْؤؤؤزِ انؾبنؤؤؤّ رمؤؤؤذٚش غٛؤؤؤش يكزًؤؤؤم 

االيزؾؤؤؤبٌ انُٓؤؤؤبيٙ  )ؽ و ( ٔاٌ نؤؤى ٚغؤؤؤزكًم انطبنؤؤؤت يزطهجؤؤؤبد انًمؤؤشس فؤؤؤٗ انفزؤؤؤشح انزؤؤؤٗ ٚؼمؤؤذ ثٓؤؤؤب

نهًمؤؤؤشساد غٛؤؤؤش انًكزًهؤؤؤخ ، ْٔؤؤؤٗ االعؤؤؤجٕع االٔل يؤؤؤٍ انفظؤؤؤم انذساعؤؤؤٙ انزؤؤؤبنٙ يجبشؤؤؤشح ٚؼزجؤؤؤش 

 انطبنت ساعجب ٔٚشطذ نّ انزمذٚش ساعت .

 د:( : انذالالد انشلًٛخ ٔ انشيضٚخ نهذسعبد ٔ انزمذٚشا02يبدِ )

 

srades symbols son of points eercentage 

Eneiooiqw A+  4 >95%  

A 2.7 91 -  <95%  

diuG GrrV B+  2.2 85 -  <91%  

B 2.1 81 -  <85%  

GrrV B-  3 .7  75-  <81%  

C+  3 .2  71 -  <75%  

ssvv C 3.1 65 -  <71%  

C-  0.7 61 -  <65%  

ssvv )qrw suiuitxevewiv 

wr rwoiu erxuviv)  

D+  0.2 55 -  <61%  

D 0.1 51 -  <55%  

Fseo F 1  <51%  
Anviqw T 1 - 

Iqerpsoiwi I 1 - 

lewoVustso l 1 - 

FruneVViq F 1 - 

 

 

 ( : االَزاس االكبدًٚٗ ٔ انُمم ٔ اٚمبف انمٛذ ٔ إنغبء انمٛذ : 04يبدِ )

% يؤؤؤٍ عؤؤؤبػبد أٖ فظؤؤؤم دساعؤؤؤٙ ٔنؤؤؤى ٚمؤؤؤذو ػؤؤؤزساً 35َغؤؤؤجخ غٛؤؤؤبة انطبنؤؤؤت ػؤؤؤٍ صادد إرا  -0

يمجؤؤؤٕالً نؤؤؤذٖ نغُؤؤؤخ شؤؤؤئٌٕ انزؼهؤؤؤٛى ٔ انطؤؤؤالة ، ال ٚغؤؤؤًؼ نؤؤؤّ ثؤؤؤذخٕل اإليزؾؤؤؤبٌ انُٓؤؤؤبيٗ نهًمؤؤؤشس 

 ٔٚغغم نّ فّٛ رمذٚش يؾشٔو 

)ٔاؽؤؤؤذ( ُٚؤؤؤزس  0.1ارا ؽظؤؤؤم انطبنؤؤؤت فؤؤؤٗ أٖ فظؤؤؤم دساعؤؤؤٙ ػهؤؤؤٗ رمؤؤؤذٚش رشاكًؤؤؤٗ ألؤؤؤم يؤؤؤٍ  -3

 االَزاس األٔل .

إرا ركؤؤؤؤشس انًؼؤؤؤؤذل انًزؤؤؤؤذَٗ نهطبنؤؤؤؤت نؤؤؤؤُفظ انفظؤؤؤؤم انذساعؤؤؤؤٙ ُٚؤؤؤؤزس اإلَؤؤؤؤزاس انضؤؤؤؤبَٗ ٔٚؼزجؤؤؤؤش  -2

عؤؤبػخ يؼزًؤؤؤذح  04انطبنؤؤت يشالجؤؤبً أكبدًٚٛؤؤؤبً ٔال ٚغؤؤًؼ نؤؤؤّ ثبنزغؤؤغٛم إال فؤؤٗ انؾؤؤؤذ االدَؤؤٗ ْٔؤؤؤٕ 

  .رؾذد ؽبنخ انطبنت ؽغت ػذد انغبػبد انًؼزًذح انزٗ اعزبصْب
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التكنولوجيب الحيوية الجزيئية برنبهج  

 لورحلة البكبلوريوس
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  عبػخ 27انًغزٕٖ األٔل يٍ عبػخ انٗ يٍ  

 عبػخ  73انٙ الم يٍ  27انًغزٕٖ انضبَٗ يٍ 

 عبػخ  018انٗ الم يٍ  73انًغزٕٖ انضبنش يٍ 

 عبػخ يؼزًذح ففكضش  018انشاثغ يٍ انًغزٕٖ 

يؤؤؤٍ عؤؤؤبػبد انزخظؤؤؤض انًُفؤؤؤشد أٔ يٕصػؤؤؤخ ثبنزغؤؤؤبٖٔ ثؤؤؤٍٛ فشػؤؤؤٗ انزخظؤؤؤض انًؤؤؤضدٔط ٔال 

 رؾزغت يزطهجبد انغبيؼخ ػًٍ ْزِ انغبػبد .

بنؤؤؤت أٌ ٚزمؤؤؤذو ثطهؤؤؤت نٕلؤؤؤف لٛؤؤؤذِ نفظؤؤؤم دساعؤؤؤٙ ٔاؽؤؤؤذ ٔثؾؤؤؤذ ألظؤؤؤٗ ٔلؤؤؤف انمٛؤؤؤذ : ٚغؤؤؤٕص نهط -4

 أسثؼخ فظٕل دساعٛخ يُفظهخ ٔرنو ألعجبة لٓشٚخ ٕٚافك ػهٛٓب يغهظ انكهٛخ 

ٚزؼؤؤؤؤشع انطبنؤؤؤؤت نهفظؤؤؤؤم يؤؤؤؤٍ انكهٛؤؤؤؤخ ؽجمؤؤؤؤبً نفؤؤؤؤشص انشعؤؤؤؤٕة انًُظؤؤؤؤٕص ػهٛٓؤؤؤؤب ثباليؾؤؤؤؤخ  -5

  -انزُفٛزٚخ نمبٌَٕ رُظٛى انغبيؼبد ْٔٗ :

 فشطزٍٛ فمؾ نهجمبء َظبيٍٛٛ ؽالة انًغزٕٖ االٔل : نٓى  -

 ؽالة انًغزٕٖ انضبَٗ : نٓى فشطزٍٛ فمؾ نهجمبء َظبيٍٛٛ ٔفشطخ ٔاؽذح يٍ انخبسط  -

 ؽالة انًغزٕٖ انضبنش : نٓى فشطزٍٛ فمؾ نهجمبء َظبيٍٛٛ ٔصالس فشص يٍ انخبسط  -

ؽؤؤالة انًغؤؤزٕٖ انشاثؤؤغ : نٓؤؤؤى فشطؤؤزٍٛ فمؤؤؾ نهجمؤؤبء َظؤؤؤبيٍٛٛ ٔصؤؤالس فؤؤشص يؤؤٍ انخؤؤؤبسط  -

اعزؤؤؤبصٔا َظؤؤؤف ػؤؤؤذد انغؤؤؤبػبد انًمؤؤؤشسح نهًغؤؤؤزٕٖ ٚغؤؤؤًؼ نٓؤؤؤى ثباليزؾؤؤؤبٌ فؤؤؤٗ ثؤؤؤبلٗ ٔارا 

 انًمشساد يٍ انخبسط ؽزٗ ٚزى َغبؽٓى .

ٚهغؤؤؤؤٗ لٛؤؤؤؤذ انطبنؤؤؤؤت ارا اسركؤؤؤؤت يخبنفؤؤؤؤخ رخؤؤؤؤم ثؤؤؤؤبٜداة أ رخؤؤؤؤبنف اَظًؤؤؤؤّ انكهٛؤؤؤؤخ انكهٛؤؤؤؤخ أ  -6

 انغبيؼخ أ ؽجمذ فٗ ؽمّ اليؾّ رفدٚت انطالة ثًب ٚزفك يغ لبٌَٕ رُظٛى انغبيؼبد.

 ( : 05يبدِ )

رغؤؤؤش٘ أؽكؤؤؤبو ْؤؤؤزِ االيؾؤؤؤخ يؤؤؤغ ثذاٚؤؤؤخ انؼؤؤؤبو انغؤؤؤبيؼٗ انزؤؤؤبنٙ إللشاسْؤؤؤب ثمؤؤؤشاس ٔصاس٘ يؤؤؤٍ ٔصٚؤؤؤش 

 .ٔ رطجك فٕس عشٚبَٓب ػهٗ انطالة انًغزغذٍٚ ثبنفشلخ االٔنٗ ثبنكهٛخ انؼبنٗ انزؼهٛى 

 ( : َظبو االعزًبع : 06يبدِ )

ٚغؤؤؤٕص نًغهؤؤؤظ انكهٛؤؤؤخ ثؼؤؤؤذ اخؤؤؤز سأٖ يغؤؤؤبنظ االلغؤؤؤبو انؼهًٛؤؤؤخ انًخزظؤؤؤخ ثؤؤؤفٌ ٚمجؤؤؤم ؽؤؤؤالة يؤؤؤٍ 

 عبيؼبد اخشٖ كًغزًؼٍٛ نجؼغ انًمشساد ثبنكهٛخ ٔفمبً نمٕاػذ ٔسعٕو ٚؾذدْب ، ٔرًُؼ 
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 لورحلة البكبلوريوس
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 انكهٛخ شٓبدح ثبعزٛبص ْزِ انًمشساد ٔال ٚزجغ رنو يُؼ اٖ دسعخ عبيؼٛخ . 

 ( : انشعٕو انذساعٛخ : 07يبدِ )

ٚغؤؤؤؤذد انطبنؤؤؤؤت سعؤؤؤؤٕو انخذيؤؤؤؤخ انزؼهًٛٛؤؤؤؤخ انزؤؤؤؤٗ ٚؾؤؤؤؤذدْب يغهؤؤؤؤظ انكهٛؤؤؤؤخ ثؾغؤؤؤؤبة ركهفؤؤؤؤخ انغؤؤؤؤبػخ 

انًؼزًؤؤؤذح انٕاؽؤؤؤذح ، ٔٚغؤؤؤٕص صٚؤؤؤبدح انشعؤؤؤٕو عؤؤؤُٕٚب ػهؤؤؤٗ انطؤؤؤالة انغؤؤؤذد ثُغؤؤؤجخ ٚؾؤؤؤذدْب يغهؤؤؤظ 

 انكهٛخ .

ال ٚغؤؤؤٕص نهطبنؤؤؤت انزغؤؤؤؤغٛم إال نفظؤؤؤم دساعؤؤؤؤٙ ٔاؽؤؤؤذ ٔثؼؤؤؤؤذ رغؤؤؤذٚذ انشعؤؤؤؤٕو انذساعؤؤؤٛخ نًمؤؤؤؤشساد 

خؤؤؤز انزؼٓؤؤؤذ انمؤؤؤبََٕٗ انؤؤؤالصو يؤؤؤٍ عٓؤؤؤخ انطبنؤؤؤت ثؤؤؤبالنزضاو ثغؤؤؤذاد انشعؤؤؤٕو انذساعؤؤؤّٛ ْؤؤؤزا انفظؤؤؤم .ٚؤ

 ؽٕال انزؾبلّ ثبنجشَبيظ .

( : رطجؤؤك أؽكؤؤبو لؤؤبٌَٕ رُظؤؤٛى انغبيؼؤؤبد ٔ اليؾزؤؤّ انزُفٛزٚؤؤخ فًٛؤؤب نؤؤى ٚؤؤشد فٛؤؤّ َؤؤض فؤؤٗ 08يؤؤبدِ )

 ْزِ اناليؾخ .

 ( : اإلداسح 09يبدِ )

انكهٛؤؤخ ٔػؼؤؤٕٚخ كؤؤم يؤؤؤٍ ٔكٛؤؤم انكهٛؤؤخ نشؤؤئٌٕ انزؼهؤؤؤٛى رشؤؤكم نغُؤؤخ إلداسح انجشَؤؤبيظ ثشيبعؤؤخ ػًٛؤؤؤذ 

ٔانطؤؤؤالة ٔ يُغؤؤؤك انجشَؤؤؤبيظ نهُظؤؤؤش فؤؤؤٗ االيؤؤؤٕس االداسٚؤؤؤّ ٔ انزُظًٛٛؤؤؤخ ٔانًبنٛؤؤؤخ نهجشَؤؤؤبيظ ٔرمؤؤؤٕو 

ْؤؤؤزِ انهغُؤؤؤّ ثشفؤؤؤغ رٕطؤؤؤٛبرٓب انؤؤؤٗ يغهؤؤؤظ انكهٛؤؤؤخ ػهؤؤؤٗ اٌ ٚمؤؤؤٕو يُغؤؤؤك انجشَؤؤؤبيظ ثبنزُغؤؤؤٛك ثؤؤؤٍٛ 

زٛؤؤؤبس ٔيزبثؼؤؤؤخ اداء اػؼؤؤؤبء ْٛئؤؤؤخ انزؤؤؤذسٚظ يظ ٔ االشؤؤؤشاف ػهؤؤؤٗ اخبانًشؤؤؤبسكخ فؤؤؤٗ انجشَؤؤؤ االلغؤؤؤبو

 انًشبسكٍٛ فٗ انجشايظ ٔ إػذاد رمشٚش فٗ َٓبٚخ كم فظم دساعٙ ٚمذيخ انٗ نغُخ االداسح 

 

 

a. Iq woi esvi ru uiexuueql useoxui ru s vwxViqw eq s erxuvir ew teoo ni erqveViuiV rqei eq 
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Program Curriculum هقررات البرنبهج 
               First Level (year) Courses/ First Semester (Fall) 

 

subject 

 

status 
 ourse 

 ode 

 

 ourse sitle 

 

eecture 

eabn  

 
sutn  

 redit 

srsn  

ererequisites 

 o-sequisites  

Mathematics  ore M 111M  alculus C 2 3 3  

ehysics  ore e 111M seneral physics 2 3 3  

 hemistry  ore   111M  hemistry C ) organic)  2 3 3  

yoology  ore y 111 seneral yoology 2 3 3  

 omputer 

science 
Rs  s 111M Cntroduction to  omputer science 2 3 3 

 

hnglish Rs e 111 hnglish Ror Mcademic eurposes 2 1 2  

hthics Rs hss 111 suman rights 2 1 2  

sotal  redit sours  14 15 19  
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First Level (year) Courses/ Second Semester (Spring) 

 

 

subject 

 

status 
 ourse 

 ode 

 

 ourse sitle 

 

eecture 

eabn  

 
sutn  

 redit 

srsn  

ererequisites 

 o-sequisites  

Mathematics  ore M 112M   alculus CC 2 1 2 M111M 

ehysics  ore e 112M Biophysics 2 1 2 e111M 

Botany  ore B 111 seneral Botany 2 3 3  

 hemistry  ore   112M  hemistry CC ) Cnorgn   ehysical) 2 3 3   111M 

Biochemistry  ore B  111M  ell Biology C 2 3 3 y111  B111 

 omputer science   ore  s 112M erogramming language 2 1 2  s 111M 

hnglish Rs e112 M 
hnglish Ror studying skills   
sesearch eurposes 

2 1 2 e 111 

Mrabic language Rs  Mrabic language skills 2 1 2  

sotal  redit sours  16 11 19  
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Second Level (year) Courses/ First Semester( Fall) 

 

subject 

 

status 
 ourse 

 ode 

 

 ourse sitle 

 

eecture 

eabn  

 
sutn  

 redit 

srsn  

ererequisites 

 o-sequisites  

Biochemistry  ore B  211 Cntroductory senetics 2 3 3 y111  B111  B 111M 

 hemistry  ore   211M crganic spectroscopy  2 1 2 y111  B111  B 111M 

Biochemistry  ore B  212 M Biochemistry C 2 3 3 y111  B111  B 111M 

Biochemistry  ore B  213 Molecular    ellular ehysiology 2 3 3 B  212 M 

Microbiology  ore MB 211 M Microbiology 2 3 3 y111  B111  B 111M 

Biotechnology  ore Bs  211 Cntroduction to Biotechnology 2 1 2 B  212 M  B  213 

 omputer 
science 

 ore  s 211M 
erogramming for biologist 

 (Bioeerl)  
2 1 2  s 112M 

hnvironment Rs h211 Man and the hnvironment 2 1 2  

sotal  redit sours  16 14 21  
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Second Level (year) Courses/ Second Semester (Spring) 

 

subject 

 

status 

 

 ourse  ode 

 

 ourse sitle 
eect 

ure 

eabn  

 
sutn  

 redit 

srsn  

ererequisites 

 o-sequisites  

Mathematics Rs M 211M Biostatistics 2 1 2 M111M  M112M 

Biochemistry  ore B  214M suman Molecular genetics 3 1 3 B  211 

Biochemistry  ore B  215M Biochemistry CC 2 3 3 B  212 M 

Biochemistry  ore B  216M  ell Biology CC 2 3 3 B  215M 

 

Biochemistry 

 

 ore 

 

B  217M 
Molecular Biology ) sene 

organiration   etpression)  

 

2 

 

3 

 

3 

Bs  211 ,MB 211 M  B  213  B  

214M  B  215M  B  216M  

 hemistry  ore  212 M 
Mnalytical  hemistry  
Cnstrumentation 

2 3 3  111M   112M 

Microbiology  ore MB 212 Microbial ehysiology 2 1 2 MB 211 M 

scientific 

griting 
 ore sgs211 scientific griting   presentation 1 1 1 

 

sotal  redit sours  16 13 21  
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Third Level (year) Courses/ First Semester ( Fall) 

 

subject 

 

status 
 ourse 

 ode 

 

 ourse sitle 

 

eecture 

eabn  

 
sutn  

 redit 

srsn  

ererequisites 

 o-sequisites  

Biochemistry  ore B  311M erinciples of Cmmunology  2 3 3 B  215M  B  214M  B  216M 

Biochemistry  ore B  312 
 ell and sissue culture 

 (Mnimal   plant)  
2 2 3 B  217M  B  216M  B  213 

Biotechnology  ore Bs 311 
Cndustrial Biotechnology   

Rermentation 
2 3 3 

B  217M  B  312   B  313   Bs  
211 

 

Bioinformatics 

 

 ore 

 

BCs 311 

Cntroduction so Bioinformatics 

formerly  omputers in 

Molecular Biology)  

 

2 

 

1 

 

2 

 

 s 211M  Bs  211  B  217M 

 omputer 
science 

 ore  s 311M 
Cntroduction so catabase 
structure   Mlgorithm 

2 1 2  s 211M 

 hemistry  ore  311M ehysical chemistry 2 3 3 
  111M    112M    211M 

 hlective  hlective course Rrom eist )M) 2 1 2  

 hlective  hlective course Rrom eist )M) 2 1 2  

sotal  redit sours  16 13 21  



26 

                                                                                 
 

 

التكنولوجيب الحيوية الجزيئية برنبهج  

 لورحلة البكبلوريوس
"Molecular Biotechnology program"  

 

Third Level (year) Courses/ Second Semester (Spring) 

 

 

subject 

 

status 
 ourse 

 ode 

 

 ourse sitle 

 

eecture 

eabn  

 
sutn  

 redit 

srsn  

ererequisites 

 o-sequisites  

Biochemistry  ore B  313 Molecular Cmmunology 3 1 3 B  311M 

Biochemistry  ore B  314  ancer Biology 2 1 2 B  313 

Biochemistry  ore B  315 secombinant csM sechnology  2 3 3 B  217M 

Biochemistry  ore B  316 senes  ciseases   sene therapy 2 1 2 B  217M   B  314 

Biotechnology  ore Bs 312 
Mgricultural Biotechnology  

  (Animal & Plant)  
2 3 3 Bs 311 

 hlective  hlective course Rrom eist )M) 2 1 2  

 hlective  hlective course Rrom eist )M) 2 1 2  

 hlective Rs  2  2  

sotal  redit sours  17 6 19  
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Fourth Level ( year) Courses/ First Semester( Fall) 

 

subject 

 

status 

 

 ourse  ode 

 

 ourse sitle 

 

eecture 

eabn  

 
sutn  

 redit 

srsn  

ererequisites 

 o-sequisites  

Biotechnology  ore Bs 411 
stem cell Biology   tissue 

hngineering 
2 3 3 B  312  B  315 

Biotechnology  ore Bs 412 Biomaterials 2 1 2 Bs 411 

Bioinformatics  ore BCs 411 Genomics &protemics 3 1 3 BCs 311   s 311M 

eroject  ore se 411 sraduation eroject 2 1 2  

 hlective  hlective course Rrom eist )B) 2 1 2  

 hlective  hlective course Rrom eist )B) 2 1 2  

Bio hthics Rs  Bio hthics 2  2  

sotal  redit sours  15 4 16  
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Fourth Level (year) Courses/ Second Semester (Spring) 

 

subject 

 

status 
 ourse 

 ode 

 

 ourse sitle 

 

eecture 

eabn  

 
sutn  

 redit 

srsn  

ererequisites 

 o-sequisites  

Biotechnology  ore Bs 413 sanobiotechnology 2 1 2 Bs 411  Bs 312 

Biotechnology  ore Bs 414 crug sargeting 2 1 2 Bs 413 

Biotechnology  ore Bs 415  linical   Molecular ciagnostics 2 3 3 B  316, Bs 414  

eroject  ore se 411 sraduation eroject 2 1 2  

 hlective  hlective course Rrom eist )B) 2 1 2  

 hlective  hlective course Rrom eist )B) 2 1 2  

 hlective  hlective course Rrom eist )B) 2 1 2  

sotal  redit sours  14 3 15  
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Elective Courses List ( A) 

 

subject 

 

status 
 ourse 

 ode 

 

 ourse sitle 

 

eecture 

eabn  

 
sutn  

 redit 

srsn  

 

ererequisites 

 hemistry hlective  312 Medicinal satural eroducts 2 1 2 
  111M    112M    211M 

Biochemistry hlective B 317 seurobiology 2 1 2 
B  212 M  B  215M  B  216M  

B  316 

Biotechnology hlective Bs 313  urrent sopics in Biotechnology 2 1 2 so be decided by the instructor 

Biochemistry hlective B 318 
 urrent sopics in Molecular 

Biotechnology 
2 1 2 so be decided by the instructor 

 uality 

Mssurance 

 

hlective 

 

 M311 

 Mh   for the 

Biotechnology Cndustries   

products 

 

2 

 

1 

 

2 

 

Biochemistry hlective B 319 sadiation Biology 2 1 2 
B  214M  B  217M  B  314  B  

313 ,B  316  

Biochemistry hlective B 311 soticology 2 1 2 
B  214M  B  217M  B  314  B  

313 ,B  316  

Biotechnology hlective Bs 314 Microbial senetics 2 1 2 B  316 

Bioinformatics hlective BCs314 
Bioinformatics : tools for gene 

analysis 
2 1 2 BCs311 
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hlective  ourses eist  (B)  

 

 

subject 

 

status 
 ourse 

 ode 

 

 ourse sitle 

 

eecture 

eabn  

 
sutn  

 redit 

srsn  

 

ererequisites 

Marketing hlective MMs411 
Management and Marketing in 

Biotechnology 
2 1 2 

 

Biochemistry hlective B 411 hmerging Cnfectious ciseases 2 1 2 B  315  B  316 

Bioinformatics hlective BCs412  urrent sopics in Bioinformatics    so be decided by the instructor 

Biotechnology hlective Bs 416 Rood Biotechnology    Bs 415 

Biotechnology hlective Bs 417 hnvironmental Biotechnology    Bs 415 

Biochemistry hlective B 412 Biology of sCf and MCcs    B  316  B  315  B  314 

Biotechnology hlective Bs 418 
Biotechnology applications in 

immunological techniques 

   
Bs 415  B  314 

Biotechnology hlective Bs 419 Bioprocessing engineering    Bs 415 

Biochemistry hlective B 413 
Molecular hvolution   

ehylogenetics 

   
B  315  B  217M 

 

Bioinformatics 
 

hlective 
 

BCs413 
 

 omputational Biology 
 

2 
 

1 
 

2 
 s 311M  B  212 M  B  215M  B  

216M  B  315 ,BCs 411  

Biotechnology hlective Bs 411 Microfluidics   Biosensors 2 1 2 Bs 415 

Biotechnology hlective Bs 411 
csM ) Microarrays   analysis(  

seneh csM  hips 
2 1 2 B  316 
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Distribution of Credit Hours 
 

 
 

leveL lleF/stideLL lleF/stitil/rC stseLrlleF/st 

d/lts 95 95 84 

teotrF 02 02 02 

sr/lF 02 95 85 

dtrlsr 92 91 89 

 
stseLrlleF/stirmltCleP  

 
904 
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6rاألكاديمىrاالرشادrدليلr

ان تطبيق نظام دعم وضمان جودة التعليم واالعتماد يعزز و يزيد من شفافية مؤسسات التعليم العالى 

والمعدالت وينمى قدرتها على تجويد مخرجاتها وتطويرها فى المجالين الكمى والنوعى وفق المعايير 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية المقرر، كما يزودها بالدليل االرشادى لرفع من جودة المعايير 

االكاديمية والخدمات التعليمية، ويعطى مصداقية لمستوى الشهادات والدرجات العلمية التى تمنحها 

كثر قدرة على مواجهة المؤسسات لخريجها، ويضمن القبول واالعتراف الدولى بها، مما يجعلها ا

 المنافسة الداخلية والخارجية.

r6االكاديمىrاالرشادrمفهومr

يمثل االرشاد االكاديمى ركنا اساسيا ومحوريا فى النظام التعليمى، حيث يعد استجابة موضوعية 

لمواجهة متغيرات اجتماعية واقتصادية وانسانية فى صلب النظام وفلسفته التربوية، عالوة على كونه 

 جيب لحاجات الدارس ليتواصل مع التعليم الجامعى.يست

ويتمثل االرشاد االكاديمى فى محورى العملية االرشادية:المؤسسة التعليمية والطالب، ويعزز هذا 

الدور المرشد االكاديمى المختص الذى يعمل من خالل وحدة االرشاد االكاديمى طيلة السنة 

اديمى بوعى وتفهم جميع اطراف العملية االرشادية، بهدف االكاديمية . وتتكامل عملية االرشاد االك

توجيه الطالب الى انسب الطرق الختيار افضل السبل بهدف تحقيق النجاح المنشود والتكيف مع 

 البيئة الجامعية .

ويتحقق هذا الهدف عن طريق تزويد الطلبة بالمهارات االكاديمية المتنوعة التى ترفع من تحصيلهم 

شة طموحاتهم العلمية، كما يتضمن ايضا توعية الطلبة بلوائح وقوانين الجامعة، كل الدراسى ومناق

ذلك من خالل خدمات ارشادية متنوعة كاالرشاد االكاديمى الفردى والبرامج االرشادية واالستشارات 

 المختلفة.

القرارات المناسبة وباالضافة الى ذلك، يساعد االرشاد االكاديمى الطالب على بلورة اهدافهم واتخاذ 

 المتعلقة بمستقبلهم االكاديمى والمهنى عن طريق االستفادة القصوى من جميع االمكانيات المتاحة.

ويعمل االرشاد االكاديمى باستمرار على تبسيط وتسهيل الجراءات االدارية بهدف تقديم افضل 

تى تسعى اليها الكلية فى ظل الخدمات واجودها للطالب فى زمن قياسى وفق معايير الجودة الشاملة ال

 ازدياد وسائل االستثمار فى المشاريع التعليمية والفكرية والبحث العلمى .
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r6االكاديمىrاالرشادrفلسفةr

تنطوى فلسفة االرشاد االكاديمى على اسس اجتماعية واقتصادية وثقافية وانسانية ومعرفية تتطلع الى 

قدرة على التكيف واالختيار، ومواجهة الحاجات تحقيق بعض الخصائص المرتبطة كالمرونة،وال

الفردية والتى تتمحور فى ضمان نجاح العملية التعليمية وتحقيق افضل المخرجات العلمية للطالب من 

خالل مساعدته على اختيار افضل البدائل فى كل فصل دراسى وفق الخطة الدراسية وبحسب وضعة 

 لب بين احتياجاته الدراسية والبيئية وظروفه الشخصية .االكاديمى وتقدمه الدراسى بحيث يوفق الطا

r6rاالكاديمىrاالرشادrمهاراتr

المرشد الناجح هو القادر على التواصل الفعال مع طالبه، يستطيع ان يحدد حاجاتهم، يجيد االستماع 

اليهم، يفهمهم ويهتم بهم، ال يهاجمهم او يسخر منهم، انما يعمل معهم و يشركهم فى التخطيط 

لدراستهم، يستثمر خبراتهم و يثق بقدراتهم. عندئٍذ يكون قادراً على األخذ بأيديهم و معالجة ما 

يعترض طريقهم من عقبات خالل دراستهم، ومن هنا نستطيع أن نحدد بعض المهارات التى ينبغى 

 أن تتوفر للمرشد األكاديمى لكى يسهم فى تحقيق األهداف المرسومة له، ومن هذه المهارات:

rمهارةrالقيادة

ونقصد بهذه المهارة تكوين عالقة إيجابية مع الطالب للتأثير عليه و مساعدتهم فى السير نحو تحقيق 

 األهداف المرسومة

rrالتعاطفrمهارةr

ونقصد بهذه المهارة مشاركة الطالب مشاعرهم و انفعاالتهم لفهمهم و تكوين عالقة جيدة معهم 

 و التوجيه. تساعد على تقبلهم لإلرشاد و النصح

rمهارةrالتخطيط

و نقصد بهذه المهارة قدرة المرشد األكاديمى على تحديد األهداف و تحويلها إلى إجراءات قابلة 

للتحقيق، و مثال ذلك مساعدة الطالب على إختيار التخصص المالئم لتحقيق أهداف بعيدة تتعلق 

 تقديره التراكمى.بمستقبله الدراسى و الوظيفى، أو مساعدته فى إعداد خطة لرفع 

rمهارةrالتنظيم

و هى قدرة المرشد األكاديمى على تنظيم أعمال اإلرشاد و ترتيبها بصورة تحقق اإلستفادة القصوى 

 منها و ينطبق ذلك على تنظيم ملفات الطالب مثالً.

rمهارةrاإلستماع

من المهم أن يكون المرشد األكاديمى مستمعاً جيداً لطالبه، يتعرف على آرائهم، و أفكارهم، و 
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مقترحاتهم، و المشكالت التى يواجهونها، األمر الذى يعزز ثقتهم بأنفسهم و يقوى العالقة بين المرشد 

 و بينهم و يمكنه بالتالى من مد يد العون لهم.

rالتمهارةrإتخاذrالقراراتrوrحلrالمشك

و هذه المهارة يحتاجها المرشد األكاديمى عند استماعه لوجهات نظر الطالب و محاورتهم للتعرف 

على المشكالت التى يواجهونها فيتعلمون منه كيفية تحديد المشكلة ووضع المقترحات لحلها ومن ثم 

 مساعدتهم إلتخاذ القرارات الصحيحة الالزمة لحل المشكلة

rمهارةrاإلرشادrالجماعى

 عدم المعرفةهذه المهارة تختص بالتعامل مع مجموعة من الطالب يشتركون فى مسألة ما مثل  و

بالنظام، التأخر الدراسى، الغياب..... و نريد التعامل مع ذلك بشكل جماعى اختصاراً للوقت و تحقيقاً 

ألهداف أخرى منها إشتراك الطالب فى حل مشكالتهم و الوصول للنتائج و اتخاذ القرارات 

الصحيحة و المناسبة، و طريقة ذلك هو جمعهم و تقسيمهم إلى مجموعات بحيث يتعرفون على 

المشكلة و يتحاورون فى أسبابها وما يترتب عليها ثم يضعون الحلول للتعامل معها و يتخذون 

 القرارات المناسبة لعالجها.

 مهارةrإدارةrوrاستثمارrالوقت

و هى مهارة مهمة تشمل جدولة األعمال و تنسيقها، و تحديد الخطة الزمنية ألعمال المرشد التى 

تنظيم الساعات المكتبية التى يمكن للطالب من خاللها اإلجتماع تشمل مواعيد التسجيل و جدولة و 

 مع المرشد بها.

 –هذا الدليل ليكون عوناً للمرشدين االكاديميين البرنامج ونظراً الهمية االرشاد االكاديمى فقد أعدت 

 لمساعدتهم فىأداء مهامهم على أفضل وجه كما يلى : –بصورة خاصة 

6rاألكاديمىrالمرشدrمهامr

ى المرشد األكاديمى متابعة الطالب من لحظة قبوله فى الجامعة وحتى تخرجه ومساعدته فى عل

كل ما يحتاجه من اجل ضمان سير العملية التعليمية وضمان استكمال متطلبات النجاح فى المواد 

من متطلبات التخرج فضال عن تحقيق اهداف البرامج الدراسية ومخرجاتها ،وبناء عليه يجب 

شد األكاديمى أن يبذل كل ما فى وسعه من اجل بلوغ هذا الهدف ونجاحه خالل القيام على المر

 بالمهام التالية :

تخصص لمهام االرشاد األكاديمى لطلبة   البرنامج تحديد ساعات مكتبية تعلن لطلبة  -1

 وتعلن المواعيد الطالب  المنسق  وذلك بالتنسيق مع  البرنامج
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 المواد والسحب واالضافة :فيما يتعلق بعمليات تسجيل  -2

على المرشد األكاديمى االلمام بمفردات الخطة الدراسية الخاصة بكل سنة دراسية  - أ

للطلبة المشمولين باالرشاد ، اذ تتضمن الخطة الدراسية متطلبات جامعة )اجبارية 

 واختيارية ( وتعريف الطالب بذلك .

 . االلمام بأسماء المواد وأرقامها ومتطلباتها السابقة - ب

االلمام باستراتيجية بنية الخطة االرشادية من حيث توزيع المواد فيها بين مستويات  - ت

 المواد ومتطلباتها السابقة واعالم الطالب بذلك .

 االلمام بمواعيد تسجيل لمواد ومواعيد السحب واالضافة واعالم الطالب بها . - ث

المرشد االكاديمى وبعد التأكد من فيما يتعلق بعملية تعبئة نموذج تسجيل المواد ، فان على  -3

مواعيد التسجيل ومراجعة سجل الطالب ومراجعة الخطة الدراسية واالرشادية وجدول المواد 

 المطروحه والقيام بما يلى :

 االتفاق مع الطالب حول المواد التى يرغب بتسجيلها . - أ

 تزويد الطالب بنموذج التسجيل او السحب واالضافة . - ب

ذج من حيث اسم الطالب وتخصصة والفصل الدراسى موضوع تعبئة بيانات النمو - ت

التسجيل اضافة الى تثبيت اسماء المواد وارقامها ومواعيدها ورقم الشعبة فى الخانات 

المخصصة لذلك على ان يراعى المرشد فى ذلك طبيعة المواد وانسجامها مع الخطة 

ات وعدم تسجيل االسترشادية والتاكيد من عدم وجود تعارض فى مواعيد المحاضر

ماده استكملت العدد المحدد من الطلبة ، وبعدها يقوم الطالب بالتوقيع على نموذج 

، وال يجوز التوقيع  المنسقالتسجيل ومن ثم يقوم المرشد بتوقيع النموذج واعتماده من 

على استمارة التسجيل من قبل مرشد اخر ، وفى حالة غياب المرشد االكاديمى يتم 

 ة تدريس اخر فى الكلية بعد تسليمه سجل الطالب .تكليف عضو هيئ

على المرشد االلتزام بالحد االدنى واالعلى لعدد الساعات المعتمده حسب الالئحة والحد  -4

  .االدنى للساعات المعتمده التى يدرسها الطالب

 شرح نظم الساعات المعتمدة ونظم االرشاد للطلبة المستجدين . -     

مره  التأكد من حاجة الطالب الجراء عملية السحب واالضافة وعدم السماح له باجرائها اال -      
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 واحدة لكل فصل دراسى وعند الحاجة فقط .

 اعالم الطالب بجزاء تدنى معدلة التراكمى عن الحد األدنى طبقا لالئحة. -     

التاكيد على الطالب بضرورة تقديم االمتحانات ومتطلبات النجاح فى المادة وفى حالة  -      

غياب الطالب عن االمتحان النهائى بعذر فيجب على الطالب ان يكون ملماً باجراءات 

 ومواعيد تقديم العذر وتقديم امتحانات غيرمكتمل فى موعدها .

 بق فى بداية االرشاد االكاديمى .اعالم الطالب بشروط المتطلب السا -    

اعالم الطالب بالتقويم الجامعى السنوى ومواعيد بدء التدريس للفصل الدراسى االول  -     

 ومواعيد اجراء االمتحانات . –ان وجد  –والثانى والصيفى 

فيما يتعلق بمراقبة اداء الطالب االكاديمى ونصحه على المرشد االكاديمى ان يولى اهتماماً  -5

مسيرة الطالب االكاديمية ومتابعة تقدمه ومستوى ادائه فى المواد الدراسية ومتطلباتها وذلك ل

 خالل :

فتح ملف خاص للطالب برقم مسلسل يوثق فيه جميع االوراق والوثائق والمعلومات المتعلقة  -

بمستوى الطالب االكاديمى وتقدمه فى المواد وأدائه وكل مايخص الطالب اثناء مسيرته 

 كاديمية وبخاصة البيانات والمعلومات التالية : اال

 صورة عن طلب تسجيل الطالب.  - 

نسخة المرشد االكاديمى من نماذج تسجيل المواد والسحب واالضافة للطالب للفصول   -

 الدراسية السابقة .

ول كشف باسماء المواد المسجلة وعالمة الطالب فى كل مادة ومعدلة الفصلى والتراكمى للفص  - 

 الدراسية السابقة والتى من خاللها يمكن تقييم اداء الطالب ومستواه .

صورة عن النماذج والطلبات المقدمة من الطالب مثل نماذج :غيرمكتمل ، تأجيل الدراسة ،   - 

 عذر غياب ...... الخ .

 صورة من االنذارات أو القرارات  الصادرة للطالب .  -

تقارير أعضاء هيئة التدريس عن اداء الطالب ومواظبته فى حالة سؤال المرشد أو فى حالة   - 

 أدائة الضعيف أو الى سبب اخر يراه مدرس المادة المسجل فيها الطالب .

تقارير ومالحظات المرشد االكاديمى حول مستوى أداء الطالب وتقدمه والتوصيات الخاصة   - 

 رشاد االكاديمى .به وتقدمها الى لجنة اال

 ما يراه المرشد االكاديمى من وثائق وبيانات اخرى . -
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متابعة أداء الطالب االكاديمى فى المواد المسجلة ومخاطبة أساتذة المواد لكتابة مالحظاتهم  -

 حول مستوى ادائه وجوانب تقصيره او ضعفه . فى حالة وجود مشكلة أكاديمية .

 حول ضعف أدائه االكاديمى او عدم مواظبتة . استدعاء الطالب ولفت انتباهه -

التعرف على المشاكل التى تواجه الطالب وبخاصة ما يؤثر منها على ادائه االكاديمى والعمل  - 

 على حلها وتقديم النصيحه بشأنها .

تقديم النصح واالرشاد للطالب مما يساعده فى اكتساب المهارات المطلوبة والتحضير للدخول  - 

 لعمل وتحقيق رغباته .فى سوق ا

برنامج التعريف الطالب بالهيكل االدارى واالكاديمى للكلية ولجان الكلية ومهامها واهداف  - 

 ومخرجاته واسس التقييم .

اعالم الطالب بمسؤولياته وواجباته على صعيد سلوكه داخل الحرم الجامعى او على صعيد  -

 متطلبات النجاح فى المواد الدراسية .

الطالب وتزويده بالنماذج والوثائق التى قد يحتاجها ومساعدته فى تعبئتها عند الحاجة  اعالم -

 لها.

حث الطالب على االلمام بما يحتاجه من تعليمات الجامعة ونجاحه من شروط منح الدرجة  - 

 العلمية وشروط واجراءات تقديم االعذار عن الغياب وطلبات التاجيل وغيرها .

ضرورة مراجعة مرشده االكاديمى باستمرار حسب الساعات المكتبية المعلنة حث الطالب على  -

 وبحقه فى تغيير مرشده االكاديمى .

rالمهامrالمطلوبةrلإلرشادrالناجح

 المشكالتrحلr

يستطيع المرشد األكاديمى مد يد العون للطلبة فى مواجهة الصعوبات التى تتعلق 

بتخصصاتهم و ذلك من خالل تحديد أسباب المشكلة و اقتراح الحلول المناسبة لها، ومن 

 هذه المشكالت: 

وتتناول أى جزء من المقرر يتطلب االهتمام األكبر؟ كيفية قضاء   إدارةrالمقرر6 - أ

 ؟ هل ينظمون مراجعة دروسهم؟وقت دراسة المقرر

هل يعى الطلبة بالوقت الذى تتطلبه الدراسة؟ هل يهدرون أوقاتهم؟   إدارةrالوقت6 - ب

 وما هى أولوياتهم؟ وكيف يوزعون األوقات المقابلة لمقرراتهم؟
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هلى يواجه الطالب صعوبات من   العالقةrبينrأعضاءrهيئةrالتدريسrوrالطالب6 - ت

 المادة أو المدرس؟

r - ث rو rالدراسة6مهارات هل يذاكرون؟ وكيف ومتى وأين؟ مع عرض   عادات

 مقترحات لتحسين مذاكرتهم.

rباإلمتحانات6 - ج rخاصة هل يعانى الطالب من قلق اإلمتحانات؟ وكيف   مهارات

 يتعاملون مع ذلك؟ هل يملكون المهارات األساسية لإلستعداد و أداء اإلمتحانات؟

 على الطالب تحديد المادة اإلختيارية المناسبة لقدراته. اختيارrمادةrاختيارية6 - ح

rالمشاكلrغيرrاألكاديميةrالتىrتعيقrأداءrالطالبr-rr6خ

 6التوجيهr يتوجب على المرشد أن يساعد الطالب فى تحليل وضعه و إرشاده على الخطوات المناسبة التى 

اً بها، وفى بعض عليه إتباعها فى مواجهة مشكالته قبل أن تتأثر دراسته تأثراً كبير

الحاالت يفشل الطالب فى التكيف و يصبح غارقاً فى التحديات النفسية أو اإلجتماعية أو 

الجسدية وهنا يجب توجيههم إلى المستوى الثانى من اإلرشاد و هو اإلرشاد المتخصص 

 النفسى و اإلجتماعى.

 6التشجيعr الطالب و مواجهة مشكالته فهىإن كلمات قليلة من التشجيع تفعل فعلها فى تحسين مستوى 

 إلى إحباطه أو إعاقة أداءه األكاديمى.تؤدى التى  

 بالوظيفةrالمتعلقةr6القراراتr على المرشد مشاركة الطالب فى التفكير فى الفرص الوظيفية المتوفرة 

لخريجى الكلية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، و كذلك فى تشجيع الطلبة المتفوقين فى 

 دراساتهم العليا. إكمال
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rالدراسىrللعامrالجزيئيةrالحيويةrالتكنولوجياrبرنامجrطالبr0294-0293اسماء  

(1) 2017/2018 الجامعيالعام  في بيوتكنولوجىكشف بأسماء الفرقو االولى شعبو   

 االسم م االسم م 
 مادلين عطيو شحاتو عطيو  .29 احمد شعبان محمد عبدالحميم  .1
عبدالحافظ الفقىاحمد عبدالفتاح   .2  ماريا شوقى فؤاد شحات ابراىيم  .30 
 مجد ناجى طمعت بساده  .31 احمد محمد محمد محمد احمد  .3
 محمد ابراىيم دىب عبدالحميد  .32 احمد محمود محمد مصطفى محمد  .4
 محمد جمال شمس الدين عبدالمقصود  .33 احمد ناصر مصطفى احمد  .5
سميمان عيد ابراىيممحمد عبدالمنعم   .34 اسالم حمدى صبحى متولى الشناوى  .6  
 محمد عصام محمد لطفى  .35 الشيماء يوسف رمضان محمد عبدالمـو  .7
 مريم ابراىيم محمد ابراىيم  .36 امنيو محمود عبدالرحمن محمد  .8
 مريم ثابت غبور داود  .37 ايمين يوسف عياد ابراىيم  .9
 مصطفى خالد محمد الدمرداش  .38 ايو رمضان فرغمى محمد  .10
جميل حنا رزقموريس   .39 ايو طارق رزق محمود  .11  
شحاتو ايو عمى احمد احمد  .12  ميار عمى سالمو موسى شقران  .40 
 ندى احمد كمال احمد  .41 جالل محمد رمالى جالل  .13
 نغم محيى الدين ابراىيم سيد احمد  .42 جورجينا عادل ابراىيم حبيب  .14
 نور احمد عمى عبدالمجيد  .43 رحمو معوض عبدالصادق سميمان  .15
ماجد عادل اسماعيل صبرى ابراىيمنوران   .44 رضوى ايياب عثمان حسن  .16  
 نورىان السيد عبدالسالم السيد عمى  .45 روان عادل عبدالوىاب يوسف  .17
 نيره عبدالمنعم عبدالرحمن احمد  .46 ساره عبدالمـو شعبان طمبو  .18
 ىبو محمود فاروق مدبولى  .47 سمسبيل عربى عبدالمطيف محمد  .19
 ىيالنو كميل ممك سيل  .48 سميمان عيسى قرشى محمد  .20
محمد محمد عمى عبدالدايمشذى   .21  ياسمين عبدالناصر فارس رحومو فايد  .49 
 يوسف حسين محمد فيمى حسن  .50 شيماء احمد سميمان محمد  .22
 يوسف عصام الدين سمير فيمى حامد  .51 شيماء حسن رجب عبدالرحمن  .23
 محمد عادل عبد المنعم احمد   .52 شيماء خالد عبدالتواب عبدالتواب  .24
   شيماء زكريا محمد احمد  .53
   عمر محمد عمى عطوه  .54
   فوزيو عبدالكريم سميمان حمزه  .55
   كريم محمد عبدالعاطى عبدالمقصود  .56
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 ثانياr6rالمستوىrالثانى6

r(1) 2017/2018 الجامعيالعام  فيشعبو بيوتكنولوجى  ثانيوالفرقو ال رقام الجموسكشف بأ  
 االسم م االسم م
ابراىيم النحالكامل ابراىيم كامل   .27 احمد سامى حسين مينا  .1  
 كريم سعد محمد احمد  .28 احمد سعيد احمد عبدالظاىر  .2
 كريم محسن صبرى محمد  .29 امير محفوظ مختار سرجيوس  .3
 محمد خالد محمد حسنى  .30 اميره محمد مصطفى عبدالشكور  .4
 محمد نصر الدين عبد المجيد عمى  .31 انجى سعيد موسى عطوان  .5
 محمد وجيو سعيد ىاشم  .32 ايو شريف عصمت حسين  .6
مو ابوالعزم محمد احمدبس  .7  مروان محمد نبيل محمد شعراوى  .33 
 مريم احمد صالح الدين محمد  .34 بسنت عصام محمد احمد  .8
 معاذ ياسر محمد عمى  .35 تمارا سمير سيد احمد محمود شمبى  .9
و ابراىيمـمنار سمير عبد الم  .36 داليا حمدى محمود فيمى  .10  
حسنموده احمد محمد شرف الدين   .37 رحاب سيد عربى غريب  .11  
 نرمين عادل زكى الحسينى  .38 رشا بركات حفني محمد الحفنى  .12
 نورىان انور عادل حسين  .39 رضوى يسرى عمى محمد عمرو  .13
 يمنى عادل حسن عبد التواب  .40 رفيده رضا محمد عبدالفتاح  .14
ريم عصام الدين السيد حسن   .15

 الباجورى
 انجى السيد محمد احمد السايس  .41

   رييام محمود محمد الصعيدى  .16
سالمو عبدالرحمن عبداليادىساره   .17    
   ساره شريف رشيدى مرسى  .18
سماح سمير محمد عبد المجيد   .19

 وىدان
  

   شذا ربيع محمد محمود شنب  .20
   شروق بدوى رجب صابر سالم  .21
   شيماء فتحى خميفو اسماعيل  .22
   عبدالرحمن محمد عمى محمد  .23
   عبد المـو رأفت رمضان عمى  .24
   عمى مصطفى عمى محمد  .25
   عمر واقد محمد عبد المحسن  .26
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6ثالثاr6المستوىrالثالث  

  2017/2018 الجامعيالعام  فيشعبو بيوتكنولوجى  الثالثوكشف بأسماء الفرقو 
 االسم م
 ابانوب ممدوح انور رزق  .1
 اسراء احمد صالح عموان  .2
 اسماء سعيد حسين بكر  .3
 اسيل محمد خميل محمد  .4
 خمود مصطفى  شعبان عباده  .5
 رضوى طارق محمد محمد  .6
 ساره احمد عبدالمـو شريف  .7
 طارق سعيد عبد الراشد عمى  .8
 عبدالعزيز عبدالنبى محمد محمد  .9
 مارينا ممدوح مكرم فريد  .10
 مارينا نبيل حبيب عياد  .11
 محمد احمد رفعت احمد  .12
 محمد احمد محمد عبد الفتاح  .13
 محمد عادل حنفى محمود  .14
 محمد عبد الرؤوف عزيز ماضى  .15
 محمد عبده سيد عبده  .16
 مرام ايمن عبد الرازق ابراىيم  .17
 مصطفى حسين عبد الرحمن سيد  .18
 منار قاسم احمد محمد  .19
 منو المـو الحسينى محمد الباز  .20
 منو المـو عبد اليادي محمد عبد اليادى  .21
 نرمين حسام الدين محمد عمى  .22
 نيى خالد عمى محمد الميثى  .23
 نوران مصطفى توفيق كامل جاويش  .24
 نورىان مصطفى عمى محمود  .25
 نوران ىالل ىالل فتح المـو  .26
 يارا ياسر عبد الغنى البشبيشى  .27
 ياسمين عمر حسن محمد  .28
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r6الرابعrالمستوىr6رابعا 

 

 2017/2018كشف بأسماء الفرقه الرابعه شعبه بيوتكنولوجى فى العام الجامعى 
 

 االسم م 
 شاكر ابانوب اشرف صالح   .1
 ياسيناحمد عمى ىاشم   .2
 حمد محمد حممى طو أ  .3
 اسماء احمد عبدالرازق السيد احمد  .4
 ايمان حامد عبدالعزيز حسن  .5
 روضو اشرف بيومى توفيق  .6
 االرناؤطى  سوزان احمد السيد عمى  .7
 محمد عادل محمد حبيب   .8
 حسن محمد نبيل طمعت عمى   .9
 محمود سعد محمد سعيد  .10
 مصطفى ىشام احمد مصطفى  .11
 منو المـو مصطفى صالح محمود   .12
 مى مصطفى اسماعيل غريب  .13
 شالطو ميسون احمد محمد احمد   .14
 ىاجر محمد حمزه محمد فتح المـو  .15
 عمر خطاب ىدير عصام الدين عبد الشكور   .16
 ىشام محمد محمد خميفو  .17
 منصور ياسمين عمى عبدالعزيز عمى   .18
 يوليان انطون سيدىم تادرس  .19
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rاوائلrالجزيئيةطالبrالحيويةrالتكنولوجياrبرنامج  

rالجامعىrللعامrrالجزيئيةrالحيويةrالتكنولوجياrلبرنامجrاألولrالمستوىrأوائلrاسماءr0293كشفri0292  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسن
هجووع 

 النقبط

السبعبت 

 الذراسية

السبعبت 

 الوكتسبة

هجووع 

 الذرجبت

الحذ 

 االقصي
seM seM 

 الترتيب

 A 2.75 0511 0410 28 28 043.6 يٕدِ اؽًذ يؾًذ ششف انذٍٚ ؽغٍ
 األٔل

 A 3.75 1500 1397 38 38 142.5 يمنى عادل حسن عبد التواب
 انضبَٗ

 A 2.72 0511 0297 28 28 040.9 اَغٗ عؼٛذ يغٗ ػطٕاٌ
 انضبنش

 A 2.68 0511 0270 28 28 041 خهٕد يؾغٍ ػجذ انؾًٛذ ػهٗ
 انشاثغ

 A 2.56 0511 0242 28 28 025.2 رًبسا عًٛش عٛذ اؽًذ يؾًٕد شهجٗ
 انخبيظ
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التكنولوجيب الحيوية الجزيئية برنبهج  

 لورحلة البكبلوريوس
"Molecular Biotechnology program"  

 

للعامrالجامعىrrrrrrrrكشفrاسماءrأوائلrالمستوىrالثانىrلبرنامجrالتكنولوجياrالحيويةrالجزيئية

0292-0293r  

rrrrrrrrrrrrrrrrrrr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسن
هجووع 

 النقبط

السبعبت 

 الذراسية

السبعبت 

 الوكتسبة

هجووع 

 الذرجبت

الحذ 

 االقصي
seM seM 

 الترتيب

+B 3.49 3100 2777 78 78 272.1 نوران هالل هالل فتح هللا  
 األٔل

+B 3.37 3100 2710 78 78 262.7 نرمين حسام الدين محمد علي  
 انضبَٗ

 B 3.28 3100 2695 78 78 256 يارا ياسر عبد الغني البشبيشي
 انضبنش

 B 3.17 3100 2615 78 78 247.3 نورهان مصطفى على محمود
 انشاثغ

 B 3.06 3100 2587 78 78 239 مرام ايمن عبد الرازق ابراهيم
 انخبيظ
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التكنولوجيب الحيوية الجزيئية برنبهج  

 لورحلة البكبلوريوس
"Molecular Biotechnology program"  

 

 
 الجامعىr كشفrاسماءrأوائلrالمستوىrالثالثrلبرنامجrالتكنولوجياrالحيويةrالجزيئيةrrrللعام

0293ri0292rr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسن
هجووع 

 النقبط

السبعبت 

 الذراسية

السبعبت 

 الوكتسبة

هجووع 

 الذرجبت

الحذ 

 االقصي
seM seM 

 الترتيب

+B 2.44 4711 4080 007 007 413.2 يُّ هللا يظطفٗ طبنؼ  
 األٔل

+B 2.20 4711 4199 007 007 287.2 اؽًذ يؾًذ ؽهًٗ  
 انضبَٗ

 B 2.32 4711 4144 007 007 278.4 ْذٚش ػظبو انذٍٚ ػجذانشكٕس
 انضبنش

 B 2.18 4711 2922 007 007 261.3 اعًبء اؽًذ ػجذانشاصق
 انشاثغ

 B 2.15 4711 2909 007 007 256.8 ٚبعًٍٛ ػهٗ ػجذانؼضٚض
 انخبيظ
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التكنولوجيب الحيوية الجزيئية برنبهج  

 لورحلة البكبلوريوس
"Molecular Biotechnology program"  

 

rrrrكشفrاسماءrأوائلrالمستوىrالرابعrلبرنامجrالتكنولوجياrالحيويةrالجزيئيةrrrللعامrالجامعى
0292-0293  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسن
هجووع 

 النقبط

السبعبت 

 الذراسية

السبعبت 

 الوكتسبة

هجووع 

 الذرجبت

الحذ 

 االقصي
seM seM 

هرتبة  الترتيب

 الشرف

+B 2.41 6011 5294 046 046 496.4 عبسح اؽًذ ػجذانًُؼى  
 األٔل

 

يشرجخ 

 ششف

+B 2.41 6011 5279 046 046 497 ششٚف اؽًذ ػجذ انؾًٛذ  
يشرجخ  انضبَٗ

 ششف

 B 2.34 6011 5383 046 046 472.2 يٓب عؼذ ػجذ انؼضٚض 
نضبنشا يشرجخ  

 ششف

 B 2.36 6011 5362 046 046 475.4 ْجّ طالػ انذٍٚ فزؾٗ 
  انشاثغ

 B 2.34 6011 5358 046 046 472.5 َٓٗ عٛذ يؾًذ 
  انخبيظ
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التكنولوجيب الحيوية الجزيئية برنبهج  

 لورحلة البكبلوريوس
"Molecular Biotechnology program"  

 

 

rالجزيئيةمشاركاتrالحيويةrالتكنولوجياrبرنامجrطالبrr6المسابقاتrفى  

العرض من بين مهارات حصل الطالب محمد نبيل على المستوى االول فى 

 جامعات حكومية او خاصة.  7طالب 

r 

 


