
 الرسالة

برنامج التمنٌة الحٌوٌة الزراعٌة برنامج متمٌز فى مجال العلوم التطبٌمٌة وفى مختلف مجاالت 

التكنولوجٌا الحٌوٌة وذلن من خالل تدرٌس ممررات عالٌة الجودة فى علوم الوراثة كعلم جوهرى ٌمكن 

أن ٌخدم الفرد، وكذلن المجتمع على نطاق واسع باستخدام جمٌع جوانب العلم والتكنولوجٌا وبحوث 

متطورة العداد خرٌج لادر على تزوٌد المجتمع بكفاءات علمٌة متخصصة ومإهلة للمنافسة فى سوق 

العمل، وٌستطٌع إجراء بحوث علمٌة متمٌزة لخدمة المجتمع وحل مشاكله والتى تلبى التطلعات 

 .المجتمعٌة لالرتماء بالمجال الزراعى محلٌا وإللٌمٌا وفما لمعاٌٌر الجودة

 االهداف

ٌهدف برنامج التكنولوجٌا الحٌوٌة الزراعٌة إلى تخرٌج متخصصٌن لدٌهم المعارف والمهارات والمٌم 

 :التى تمكنهم من

تلبٌة احتٌاجات سوق العمل المحلى واإلللٌمى فى مجال التمنٌة الحٌوٌة الزراعٌة واستخدام تطبٌمات  •

 التكنولوجٌا الحٌوٌة فى الصناعات الزراعٌة والمحافظة على البٌئة

المنافسة على فرص للعمل فى المنشآت ذات الصلة بمجال التمنٌة الحٌوٌة الزراعٌة والمإسسات  • •

الزراعٌة وبنون الجٌنات ومإسسات إنتاج التماوى والصناعات الغذائٌة ومعامل التكنولوجٌا الحٌوٌة 

 والتحالٌل

االستخدام األمثل لوسائل وتطبٌمات التكنولوجٌا الحٌوٌة الحدٌثة لالرتماء بالمجال الزراعى وادران  •

 دور البٌوتكنولوجى فى تطوٌر الحٌاة المجتمعٌة

وأن ٌكون لدى الخرٌج تصورا واضحا والمدرة على تحلٌل و تمدٌم حلول للمشاكل والتحدٌات التى  • •

تواجة البٌوتكنولوجى حالٌا وأن ٌكتسب الخبرة للتطوٌر المستمر لمدراته المهنٌة بما ٌواكب التطورات 

 .والمدرة على تصمٌم مشروع ٌخدم فى مجال التكنولوجٌا الحٌوٌة

 

 : الزراعٌةالتكنولوجٌا الحٌوٌةالممٌزةلبرنامجالسمات 

 

اكتساب مهارة معرفة كٌفٌة استخدامالتمنٌات المختبرٌة لدراسة وتعدٌل األحماض النووٌة والبروتٌنات 

من أهم السمات الممٌزة لخرٌج صحة اإلنسان والحٌوان والبٌئة, وتطبٌمات ذلن فً مجاالت مثل الزراعة

 : من حٌثالبحث العلمًفً مهارات باالضافة إلى اكتساب . برنامج التكنولوجٌا الحٌوٌة

 العمل فً المختبرات 

  واألدوات المتخصصةالمستخدمة فً المختبراألجهزةالتعامل مع  

 إجراء التجارب العلمٌة 

  جمع البٌانات حول العٌنات وفحصها وتحلٌلها مثل عٌنات األغذٌة والخالٌا وعٌنات البكتٌرٌا

 والفٌروساتوجمٌع أنواع الكائنات الحٌة

 مهارات حل المشكالت المعمدة 

  إعداد التمارٌر حول النتائج التً تم التوصل إلٌها 



  مهارات الشرح والتفسٌر بطرٌمة جٌدة مثال حول كٌفٌة تطبٌك نتائج البحث على أرضالوالع من

 أجل تحسٌن حٌاة اإلنسان

 التفكٌر اإلبداعً و التنظٌم ومهارات التعاون مع فرٌك العمل 

 : من البرامج المتمٌزة ٌتضمن السمات اآلتٌةالتمنٌة الحٌوٌة الزراعٌة ٌعتبر برنامج 

  التمدم المحرز فً العلوم البٌولوجٌة، ال سٌما التً تنطوي على علم الوراثة وتطبٌماتهاتطبٌك ،

التصنٌع، حٌث ٌمكن من خاللها مجال  تطبٌمات فً ,تحسٌن جودة األغذٌة وكمٌتها ومعالجتها

 .توظٌف الخالٌا والبروتٌنات البسٌطة إلنتاج المواد الكٌمٌائٌة

  تطبٌك أدوات التكنولوجٌا الحٌوٌة الجزٌئٌة لتطوٌر وتحسٌن لاستخدام أساسٌات المنهج العلمى

األدوٌة واللماحات والعالجات واالختبارات التشخٌصٌة التً من شؤنها تحسٌن صحة اإلنسان 

 .والحٌوان، كما أن لدٌها تطبٌمات فً الزراعة النباتٌة والحٌوانٌة

 ٌحتوى البرنامج  على جزء اختٌارى للطالبStudent Selected Component فى معظم

 .الفصول  الدراسٌة 

  ٌتم تمسٌم كل عام دراسى إلى فصلٌن دراسٌٌن مدة  سنوات دراسٌه 4بالبرنامج مدة الدراسة 

 .و ٌتخصص الطالب فً المستوى الثالث والرابع أسبوعا   14-12دراسً من كل فصل 

  على الطرق الموضوعٌة مثل األسئلة التمنٌة الحٌوٌة الزراعٌة تعتمد االمتحانات ببرنامج 

 Short)واألسئلة الممالٌة المصٌرة (OSCE) والمحطات المتعددة(MCQ)متعددة اإلجابات

Essay)و ٌوجد امتحانات شفهٌة بالبرنامج. 

 

 

Mission 

The Agricultural Biotechnology Program is a distinguished program in the field 

of applied sciences and in various fields of biotechnology by teaching high-

quality courses in genetics as a fundamental science that can serve the 

individual, as well as the broader society using all aspects of science and 

technology and advanced research to prepare a graduate capable of providing 

society with specialized scientific competencies and qualified to compete in 

the labor market, and he can conduct distinguished scientific research to serve 

the community and solve its problems, which meet societal aspirations to 

advance the agricultural field locally and regionally in accordance with quality 

standards. 

 

 

 



Goals 

The Agricultural Biotechnology Program aims to graduate specialists who have 

the knowledge, skills and values that enable them to: 

• Meet the needs of the local and regional labor market in the field of 

agricultural biotechnology, and the use of biotechnology applications in 

agricultural industries, and the preservation of the environment 

• • Compete for job opportunities in establishments related to the field of 

agricultural biotechnology, agricultural institutions, gene banks, seed 

production establishments, food industries, biotechnology and analysis 

laboratories 

• The optimal use of modern biotechnology means and applications to 

improve the agricultural field and realize the role of biotechnology in the 

development of community life 

• • The graduate should have a clear vision and the ability to analyze and 

provide solutions to the problems and challenges currently facing 

biotechnology, and to gain experience for the continuous development of his 

professional capabilities in line with developments and the ability to design a 

project that serves in the field of biotechnology. 

 
 


