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 : الباب االول : االنشاء واالهداف

بجامعة المنوفية معهد للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيويةكأحد  أينش :( 1مادة )
مقــــــرة مدينة  مجاالت علوم المستقبل متداخلة ومتعددة التخصصات يكون

 .بمحافظة المنوفيةالسادات 
 هداف التالية :آللى تحقيق االفاق واإ يهدف المعهد :   (2مادة ) 

 سراع بنقل واستيعاب التكنولوجيا الحيوية طبقا لخطة علمية عملية.إلا -1
االستخدام االمثل المكانات المعهد فى المستويات الثالثة للنقل واالستيعاب  -2

 حث والتطبيق.والبوالتدريب والمتمثلة فى التعليم 
وم عليها الكثير من ـــــى تقــــهياكل الحديثة التـــــــتجسيد ال -3

التقنيـــــــــــــات الهائلة والتى تستلزم تجميع الكوادر البحثية من 
ل متعدد التخصصات ــــــمختلف التخصصات العلمية والفنية فى هيك

(Multidisciplinary system) . 
رات الحادثة فى العالقة بين العلم والتكنولوجيا من حيث التكيف مع المتغي -4

تقليل الفترة الزمنية بين الكشف والتطبيق والوصــول الى الجهات 
 لالمستفيدة وذلك عن طريق اجراء البحوث طبقا لالتفاقيات المبرمة لح

 المشاكل الميدانية التى تواجهها هذه الجهات .
الجدوى والمشــــــــــاركة الميدانية  تقديم االستشارات الفنية ودراسات -5

الخــــــــــاص والعام  ى االعمالقطاع التى تواجة لحل المشكالت
باالضافة الى أجهزة الخدمات ومراكز البحوث بالوزارات والهيئات 

 المعنية .
تقديم نماذج انتاجية لالستخام األمثل للهندسة الوراثية والتكنولوجيا  -6

 قتصادى وارشادى.الحيوية بهــدف   ا
منح الدبلومات ودرجتى الماجستير والدكتوراه باالضافة الى اعداد  -7 

وتدريب كوادر فنية قادرة على المعاونة فى تنفيذ برامج ومشروعات 
الهندسة الوراثية والتكنولوجيـا الحيوية بالمعهد والجهات االخرى 

البرامج  ن تكون هذهأوكذلك رفع الكفائة البحثية للمتخصصين علــى
 و مشتركه.أو خارجيةأمحلية

توفير وتيسير السبل الالزمة لالنفتاح العلمى على المعاهد والمراكز  -8
والهيئات العلمية العالمية التى تقوم بنشاط مشابه فى الدول المتقدمة 

المستويات من مختلف  والنامية على ان يشمل هــــــذا االحتكاك

ات والمشروعـــات  المشتركة وتبادل التدريب وتبادل الخبرات والزيار
 الدارسين .

العلمية بشكل فردى التدريبية  ت اتنظيم المؤتمرات وعقد الحلقات والدور -9
او ضمن اتفاقيات محددة والدورات بالتعاون مع الجامعات ومعاهد 

و الخاص المعنية العام  ومــــــراكز البحوث وهيئات قطاعي االعمال
صدار دورية علمية محكمة إـــــــــل والخارج وكذا بهذا النشاط بالداخـ

باالضافة الى  ‘والخارج تعنى بنشر البحوث التى تجرى فى مصــر 



التى تغطى أنشطة المعــــهد  (Newsletters )النشرات الدورية 
 المختلفة .

توفير االساليب والطرق العملية لتحليل البرامج التنموية المتضمنة  -10
ات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية فى المجاالت الستخدامـــــ

االقتصادية واالجتماعية والفنيــــة وذلك بمعاونة المعاهد والمؤسسات 
 المشاركة.

 الباب الثانى : النظام العام واالدارة: 
 . رار من رئيس الجامعةـــــــــــمناء يصدر به قاآلون للمعهد مجلس ـــــيك: ( 3مادة )
در بتعيونهم ـوـسواتذه العواملين ويصآليكوون للمعهود عميود ووكيلوين مون بوين ا: ( 4)مادة 

 قرار من رئيس  الجامعة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
ة الدراسوة ــوـمتابعى يشكل مجلس المعهود مون مجلوس علموى لالشوراف علو: ( 5ماده ) 

 شراف العام ويتكون من :إلوالبحث والتدريب والتنسيق وا
 . المعهد عميد -1
 .وكيلى المعهد -2
 .قسام العلميةألرؤساء ا -3
 .ساتذه المساعدينألاقدم ا -4
 قدم المدرسين .أ -5
 .ثالثة اعضاء من الخارج -6



  الباب الثالث : اقسام المعهد
 يتكون المعهد من االقسام العلمية التالية ::  ( 6مادة )

  : قسم البيولوجيا الجزيئية -1
 فرعية التالية :ويضم التخصصات ال

 –جزيئيوووووة ا لالمناعوووووة -جزيئيوووووة ا ل الطفيليوووووات -الميكروبيولوجيوووووا الجزيئيوووووة
الوراثوة والوراثوة الخلويوة  –البيولوجيا الجزيئية للخليوة  – الجزيئية الباثولوجيا
 –الحشوورات الجزيئيووة  –  التطووور الجزيئووي –  التقسوويم الجزيئووي –الجزيئيووة 

الوراثوة البشورية الجزيئيوة  –لهندسة النسيجية ا –بيولوجيا السرطان الجزيئية 
 الجينومات . –

 قسم البيوتكنولوجيا الميكروبية : -2
ويضم التخصصات الفرعية التى تخدم فى مجال عزل وتصونيف وحفوظ وتحووير 

 الميكروبات وراثيا وطرق استخدامها صناعيا واعدادها للتطبيق .

 قسم البيوتكنولوجيا النباتية : -3
  صصات الفرعية التالية :ويضم التخ

 -النباتات المحورة وراثيا -زراعة الخاليا واالنسجة واألعضاء النباتية 
 -بيوتكنولوجيا محاصيل الحقل -بيوتكنولوجيا المحاصيل البستانية 

 .بيوتكنولوجيا البذور

 قسم البيوتكنولوجيا الحيوانية : -4
 ويضم التخصصات الفرعية التالية :

تقنيات التكاثر  -زراعة الخاليا واالنسجة الحيوانية -فة وراثياالحيوانات المول 
 -االستنساخ( -نقل االجنة  -االخصاب المعملى  -) التلقيح الصناعى 

 بيوتكنولوجيا االحياء المائية .

 قسم البيوتكنولوجيا الصناعية : -5
  ويضم التخصصات الفرعية التالية:

 لبان .آلوجيا االغذية وابيوتكنول -الصناعات الدوائية -التخمرات



 م البيوتكنولوجيا البيئية :ـــــــقس -6

 ويضم التخصصات الفرعية التالية :
 -المعالجة البيولوجية للمخلفات واالصحاح البيئوي   -السمية الوراثية -التلوث البيئي 
 المكافحة الحيوية . –المخصبات الحيوية  –الهدم الحيوى 

 المشخصات الجزيئية :قسم  -7

موووراال االنسوووان آلويضوووم التخصصوووات الفرعيوووة فوووى مجوووال  التشوووخيص الجزيئوووي 
 والحيوان والدواجن واالسماك والنبات .

 المعلوماتية الحيوية : قسم -8

صووول آلويضووم التخصصووات الفرعيووة التووى تخوودم كافووة االقسووام االخوورى والبنوووك وا
 والمصادر الوراثية وقواعد البيانات ومصادر التنوع البيولوجي .

 البيوتكنولوجيا االجتماعية :قسم  -9 

ويضم التخصصات الفرعية التى تخدم فى مجال االمان الحيوى والتشوريعات الحيويوة 
التكنولوجيا الحيويوة والعالقوات الدوليوة والتعواون الودولى وحقووق الملكيوة  تواخالقيا

اسووات بعوواد االجتماعيووة واقتصوواديات وسيآلالفكريووة ونقوول واسووتيعاب التكنولوجيووا وا
 وادارة التكنولوجيا الحيوية وتطورها .

 :الباب الرابع : الدرجات العلمية التى يمنحها المعهد 

( : تمنح جامعة المنوفية بناء على طلب المعهد دبلومات الدراسات العليا 7مادة )
ودكتوراه الفلسفة فى التخصصات الواردة لكل  ودرجتى الماجســـــــــتير 
ضافة تخصـصات اخرى بناء على توصية إويجوز  قسم من اقسام المعهد

جراءات االخرى الالزمة إلمجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة مع اتخاذ ا
 فى ضوء تقدم العلوم.

 :الباب الخامس : شروط االلتحاق 

( يشترط لقيد الطالب للحصول على الدبلوم أن يكون حاصال على درجة 8مادة )
حدى الجامعات إالعملية المناسبة من البكالوريوس من احدى الكليات 

 المصرية أو ما يعادلها من معهد علمى اخر معترف به .



يشترط لقيد الطالب لنيل درجة الماجستير فى أحد تخصصات المعهد أن  -( أ9مادة )
حدى الكليات العملية المناسبة من إيكون حاصال على درجة البكالوريوس من 

 على االقل .  عادلها بتقدير عام جيد احدى الجامعات المصرية أو ما ي
يقبوووول الطووووالب الحاصوووولون علووووى الوووودبلوم موووون المعهوووود للقيوووود لدرجووووة  -ب  

 التخصصات الحاصل فيها على الدبلوم .  حدأالماجستيرفى
تكليوووف الطالوووب بدراسوووة مقوووررات مووون تخصصوووات اخووورى فوووى مرحلوووة     -ج 

يجوووز لمجلووس البكوالوريوس مووع عوودم حسوابها ضوومن الوحوودات المطلوبوة كمووا 
ن  يكلووف الطالوب بدراسووة بعوال المقووررات أالمعهود بنوواء علوى طلووب المشورف 

 خر معترف به .آو معهد علمى أخرى أالدراسية فى كلية 

( :  يشترط لقيد الطالوب لدرجوة دكتووراه الفلسوفة فوى احود تخصصوات المعهود ان 10مادة )

منوواظر  يكووون حاصووال علووى درجووة الماجسووتير موون المعهوود او موون معهوود علمووى
لووزام الطالووب باجتيوواز دراسووات تمهيديووة فووى التخصووص إمعتوورف بووه ويجوووز 

 يحددها القسم .

( : يجووووز قبوووول الطوووالب الوافووودين غيووور المصوووريين بالدراسوووات العليابالمعهووود 11موووادة )
 للحصول على الدبلومات ودرجتى الماجستير والدكتوراه .

 : الباب السادس : االشراف العلمى

بعود موافقووة مجلوس القسوم علووى تسوجيل الطالوب لدرجووة الماجسوتير يرشووح  -أ:  (12موادة )
شووراف علووى ة  لإلالقسووم المخووتص مشوورفا موون بووين أعضوواء هيئووة التوودريس بوو

الرسوووالة ممووون ال تقووول درجوووتهم العلميوووة عووون أسوووتاذ مسووواعد وال يزيووود عووودد 
سوووواتذه ألسوووواتذه واألالمشوووورفين علووووى رسووووالة الماجسووووتير عوووون اربعووووة موووون ا

شوراف مون داخول المعهود او إلوز اضافة مدرس للمعاونة فوى االمساعدين ويج
 خارجه .

بعوود موافقووة مجلووس القسووم علووى تسووجيل الطالووب لدرجووة الوودكتوراه يرشووح  -ب  
شووراف علووى إلالقسووم المختــــووـص مشوورفا موون بووين أعضوواء هيئووة التوودريس بووه ل

ين علوى الرسالة ممن ال تقل درجتهم العلمية عــن استاذ , وال يزيد عدد المشرف
ساتذه المساعدين ويجوز ان يعــــاون مودرس فوى لجنوة ألساتذه واألخمسة من ا

 شراف من داخل المعهد او خارجه.إلا
يجووووز أن يكوووون احووود اعضووواء هيئوووة االشوووراف علوووى رسوووالة الماجسوووتير أو  :(13موووادة )

الدكتوراة من جامعة اخرى او من معهد علمى اخر معترف به او مركز بحثوى 
و أدرجتــوـه العلميوة عون اسوتاذ مسواعد  طلبه طبيعة البحوث وال تقولوفقا لما تت

عضاء أعضوواء هيئووة االشووراف موون غـووـيرأحوود أمووا يعادلووه كمووا يجوووز ان يكووون 
هيئوووة التووودريس بالجامعوووات مووون ذوى الخبووورة المتميوووزة او المكانوووه العلميوووة 

 المرموقة فى مجــال البحث .
 جلووس القسووم المخووتص علووى تسووجيليعوورال علووى مجلووس المعهوود موافقووة م :(14مووادة )

 موضوع رسالة الطالـــب وتحديد المشرفين على اعداد الرسالة .
يصووبح التسووجيل لوودرجتى الماجسووتير والوودكتوراه سوواريا بعوود موافقووة مجلووس : ( 15مووادة )

 المعهد .
شراف تقريرا سنويا على مدى تقدم الطالب فى دراسته , ويجووز إلتقدم لجنة ا :(16مادة )

 لغاء تسجيل الطالب أو مد فترة تسجيله .إهـــذا التقرير فى ضوء 
و الودكتوراه تتقودم هيئوة االشوراف أعند االنتهواء مون اعوداد رسوالة الماجسوتير  :(17مادة )

بخطاب صالحية الى رئيس القسم المختص موقع من جميع المشرفين يقورون 
 م عليها.فيه بصالحية الرسالة للطبع والعرال علــى لجنة المناقشة والحك



شرافى لعضو هيئة التدريس عون عشورة تسوجيالت فوى إلال يزيد العبء اأيجب  :(18مادة )
تخصصوووه الدقيوووـق لكووول مووون درجتوووى الماجسوووتير والووودكتوراه داخووول المعهووود 

سوبوعيا أوتحتسب لكل عضو من هيئوة التودريس سواعة نظريوة دراسوات عليوا 
 عن كل تسجيل .

 : ناتالباب السابع: نظام الدراسة واالمتحا
موودة الدراسووة للحصووول علووى الوودبلوم عووامين دراسوويين كوول منهمووا فصوولين  -أ:  (19مووادة )

دراسيين بحيث تكون عـــــــدد الوحدات لكول فصول دراسوى تسوعة وحودات مون 
مقــــــررات يحددها مجلس القسم المختص ويوافق عليها مجلس المعهود لكول 

قل مون ألمقررين على ا ن يختارأ دبلوم من بين المقررات الملحقة على 
 بين المقررات العامه .

يشترط لنيل الطالب لدرجة الماجستير ان يجتاز االمتحانوات فوى المقوررات  -ب 
الدراسوووية التوووى يحوووددها لوووه القسوووم المخوووتص مووون بوووين المقوووررات العاموووة 
والتخصصووية والتطبيقيووة الوووراده بالالئحووة  بمووا يسوواوى ثمانيووة عشوور وحوودة 

ع , موولون علووى الوودبلوم موون المعهوود موون هووذه المقوورراتويعفووى الطلبووة الحاصوو
االقتصووووار علووووى دراسووووة المقووووررات االجباريووووة وهووووى الدراسووووات الخاصووووة , 

 األولوى , جنبيوةآللوى , اللغوة اآلطورق البحوث , الحاسوب اوالمناقشات , البحث 
و بعضوها بالودبلوم وتعورال الرسوالة علوى أمالم يكن قد سبق لهم دراسة كلهوا 

 لمناقشة .لجنة الحكم وا
يشووترط لنيوول الطالووب لدرجووة دكتوووراه الفلسووفة أن يجتوواز االمتحانووات فووى  -ج 

المقررات الدراسية التى يحددها له القسم المختص مون بوين المقوررات العاموة 
والتخصصووية والتطبيقيوووة  الوووواردة بالالئحوووة بموووا يسووواو  ثمانيوووة عشوووروحدة 

 دراسوة هوذه المقوررات ويعفى الطلبه الحاصلون علوى الودبلوم مون المعهود مون
االجباريوووة وهوووى الدراسوووات الخاصوووة  موووع األقتصوووار علوووى دراسوووة المقوووررات

طووورق البحوووث ,الحاسوووب االلوووى المتقدم,اللغوووة االجنبيوووة و,المناقشوووات ,البحوووث 
الثانية مع حذف ما يكون قد سبقت دراسته بالودبلوم مون مقوررات , وان يقووم 

عهود وان يقودم نتوائج بحثوه الطالب بأجراء بحوث مبتكور فوى احود تخصصوات الم
ضوافة إفى رسالة علمية تقبلها لجنة الحكوم والمناقشوة والتوى البود ان تتضومن 

 علمية جديدة.
وموافقوة  ىتشكل لجنة االمتحان التأهيلى بناء على اقتراح المشرف الرئيس -د

مجلسووى القسووم والمعهوود بحوود ادنووى خمسووة اعضوواء وحوود اقصووى سووبعة موون 
كثوور ألاعدين موون بيوونهم اثنووين موون المشوورفين علووى اسوواتذه المسووألسوواتذه واألا

حووود المدرسوووين بحيوووث تمثووول اللجنوووه موووواد التخصوووص أ  ويجووووز ان يشوووترك
والموادالمرتبطه به . وتقدم اللجنة بعد امتحان الطالب تقريرا برأيها فى اهلية 
الطالووب لمتابعووة بحثووه للحصووول علووى درجووة دكتوووراه الفلسووفة واذا لووم يحصوول 

بيوة أعضواء اللجنوة يعواد امتحانوه بعود سوتة شوهور علوى االقول على موافقة اغل
ويجوز االستعانه بعضو أو أكثر من داخل الجامعة او خارجها او مون اصوحاب 

يجوز بقرار من مجلس المعهود بنواء علوى طلوب مجوالس و الخبرة فى المجال ,
األقسام تنظويم امتحوان توأهيلى تحريورى يسوبق االمتحوان الشوفوى فوى ورقتوين 

 ما للتخصص الدقيق للطالب واالخرى للمواد المرتبطة به .أحداه
يجووب تقووديم رسووالة الوودكتوراه قبوول مضووي سوونتين علووى نجوواح الطالووب فووى  -هووـ 

 . االمتحان التأهيلى فاذا انقضت المدة ولم يقدم الطالب رسالته يعاد امتحانه
 حكام مشتركه لنيل درجتى الماجستير والدكتوراه .أ( : 20مادة )

   اسة بنظام الفصلين الدراسيين بالعام .الدر -أ
الحد االدنى لنيل درجة الماجستير سنتان وللدكتوراه ثوالث سونوات , وفوى  -ب

جميووع االحوووال يسووقط تسووجيل الطالووب بعوود مضووى خمووس سوونوات موون توواري  
ى مجلس المعهود االبقواء علوى التسوجيل لمودة اخورى يحوددها آال اذا رإ تسجيله

 ن وموافقة القسم ويجوز تكرار ذلك .بناء على تقرير المشرفي



المحوددة للطالوب بشورط ان يوتم ذلوك   يجوز اجراء تعديالت فى المقررات  -ج 
 تضمنها نتائج بحثه بفصل دراسى كامل على االقل .  قبل تقديم الرسالة التى 

يجوز تعوديل بعوال المشورفين باالضوافة أو الرفوع بموافقوة مجلسوى القسوم  -د 
 الرسالة قبل مضى ستة أشهر على تاري  اخر تعديل . والمعهد وال تناقش

يجوز عمل مقاصوة دراسوية للطالوب الودارس لمقوررات دراسوات عليوا فوى  -هـ 
أى من الكليات المعاهد المعادلة بموافقة مجلسى القسم والمعهد وذلوك فوى أى 

 من المقررات االجبارية واالختيارية أو ما يماثلها فى محتوياتها العلمية .
يجووب علووى الطالووب أن يطبووع الرسووالة اذا مووا تقووررت صووالحيتها للمناقشووة  -و 

وأن يقدم للمعهد عشورة نسو  موقعوة مون جميوع المشورفين ليووزع منهوا علوى 
البوواقى بالمكتبووه بعوود توقيعهووا موون   اعضوواء لجنووة الحكووم والمناقشووة ولوويحفظ 

أو طبعهوا الممتحنين وللجنة الحكم ان تقرر تبادل الرسالة مع الجامعات االخرىو
 على نفقة الجامعة .

تكتب الرسالة باللغة االنجليزية ويقدم ملخص واف باللغة العربية على ان  -ز 
يكون  ذلك متضمنا فى خطاب الصالحية من هيئة االشراف الوى رئويس القسوم 

. 
( يعرال علوى مجلوس المعهود بنواء علوى توصوية مجلوس القسوم المخوتص تشوكيل 21مادة )

 الة والمناقشة على النحو التالى :لجنة الحكم على الرس
 احد المشرفين على الرسالة أو أكثر بحيث يكون لهم صوت واحد . -أ

ممتحنووان موون خووارج الجامعووة مموون ال تقوول درجووتهم العلميووة عوون اسووتاذ  -ب 
 مساعد فى حالة رسالة الماجستير.

 ممتحنان من خارج الجامعة ممن ال تقل درجتهم العلمية عن استاذ  فوى  -ج  
حالة رسالة الدكتوراه ويجوز ان يكون من بينهم ممتحن اجنبى مون الجامعوات 

شوووراف إلجنبيوووة الرائووودة فوووى تخصوووص الرسوووالة بنووواء علوووى توصوووية هيئوووة األا
 وموافقة مجلسى القسم والمعهد .

تتقوودم لجنووة الحكووم علووى الرسووالة والمناقشووة بثالثووة تقووارير فرديووة وتقريوور  -د 
م عليهووا ومناقشووة الطالووب وتجوواز الرسوواله جموواعى عوون فحووص الرسووالة والحكوو

لووى تقريوور معووين , وتعوورال إشووارة إلبأغلبيووة اعضوواء لجنووة المناقشووة دون ا
التقوووارير الفرديوووة والجمووواعى علوووى مجلوووس القسوووم فمجلوووس المعهووود لرفعهوووا 

 بالتوصية بالمنح الى مجلس الجامعة .
ال ذا موووا اشوووترطت لجنوووة الحكوووم علوووى الرسوووالة والمناقشوووة اجوووراء بعوووإ -هوووـ 

التعوووديالت علوووى الرسوووالة كشووورط للمووونح ال تمووونح الدرجوووة اال بعووود اسوووتكمال 
شووهر لدرجووة الماجسووتير وسووتة أشووهر لدرجووة أالتعووديالت وذلووك خووالل ثالثووة 

 الدكتوراه .
ضوووافة فصووولين دراسووويين لمووودة إالتعوووديل الجووووهرى فوووى الرسوووالة يتطلوووب  -و 

ويقور بوذلك مجلوس التسجيل سواء بالنسبة لرسوالة الماجسوتير او الودكتوراه , 
 المعهد بتوصيه من مجلس القسم .

التعووديل غيوور الجوووهرى فووى الرسووالة ال يتطلووب زيووادة فووى موودة التسووجيل  -ز 
 ويقره مجلس المعهد بناء على توصية مجلس القسم .

 يبين فى الشهادات الممنوحة مجال وفرع التخصص وعنوان الرسالة .:  ( 22مادة )
نهوائى لكول فصوول دراسوى ويجووز ان يشوتمل االمتحوان علووى  يعقود امتحوان -أ : ( 23موادة )

 اختبار شفوى باالضافة الى االمتحانات التحريرية والتطبيقية .
 يحدد زمن االمتحان التحريرى لكل مقرر بثالث ساعات .  -ب
داء االمتحان فيوه او آن يعيد أاذا رسب الطالب فى مقرر او اكثر فيمكن له  -ج

 جلس المعهد .فيها بناء على موافقة م

 الباب الثامن : المقررات الدراسية: 
والتخصصوووية والتطبيقيوووة المحتويوووات  ( : تتضووومن المقوووررات الدراسوووية العاموووه24موووادة )

 الموضحة على النحو التالى :
 ( . 1محتويات المقررات العامه ) ملحق رقم  -أ 



 ( . 2محتويات المقررات التخصصيه ) ملحق رقم  -ب 
 ( . 3قررات التطبيقية ) ملحق رقم محتويات الم –ج 

 جميع المقررات الواردة بالجدول رقم )أ( ثالثة وحدات . -أ :  ( 25مادة )
 جميع المقررات الواردة بالجدول رقم )ب( ثالثة وحدات . -ب 
 ( ثالث وحدات  ججميع المقررات الواردة بالجدول رقم ) –ج  
تها ثالثوة افقورة ب , ج عودد وحود 19المقررات االجبارية الوواردة بالموادة  -د 

وحدات لكل مقورر فيموا عودا مقورر البحوث وطورق البحوث فيحتسوب بسوتة 
 وحدات .

يوور مسووميات يو تغا أ( : يقتوورح مجلووس القسووم اضووافة مقووررات جديوودة او تحووديث26مووادة )
ومحتويات بعوال المقوررات السوابق ذكرهوا لمسوايرة التقودم العلموى المتسوارع 

 مجلس المعهد. فى هذا المجال وموافقة
( : يقوودر نجوواح الطالووب فووى اى مقوورر موون المقووررات الدراسووية بأحوود التقووديرات 27مووادة )

 التاليه :
 درجة فأكثر . 90من  :            ممتاز  
  .درجة 90قل من ألى إدرجه  80من :     جيد جدا 
 . درجة 80قل من ألى إدرجة  70من :             جيد  
 درجة . 70قل من ألى إدرجة  60 من:         مقبول  

  : الباب التاسع : التدريب 
عوداد دورات تدريبيوة طبقوا لمتطلبوات وحاجوة المجتموع بغورال إ( : يقوم المعهد ب28مادة )

 ين بالجامعوات والمعاهود والمراكوزياعداد وتنمية ورفوع الكفواءة البحثيوة للعوامل
ا المجوال وذلوك ضومن والوزارات والشركات والهيئوات والمهتموين بهوذ البحثية

 برامج معينه تقترحها االقسام ويوافق عليها مجلس المعهد .
خورى داخول آليمكن التنسيق بين امكانات المعهد والمعاهد العلمية والبحثيوة ا : ( 29مادة )

الجامعه وخارجها من الداخل او الخارج للمشاركه فوى هوذه البورامج ويصورف 
 ن اعمال يحددها مجلس المعهد .للمشاركين بها عما يؤدونه م مكافات 

عضاء هيئة التدريس والعاملون بالمعهد عموا يقوموون بوه مون دورات أيكافأ  : ( 30مادة )
 تدريبية بمكافأة يحددها مجلس المعهد وتكون خارج النصاب .

تمنح جامعوة المنوفيوة شوهادات اتموام الودورات بنواء علوى موا يعرضوه مجلوس : ( 31مادة )
 المعهد .

خوذ بوه موالم ألن يقورر اأالالئحوة يمكون لمجلوس المعهود بهذة   مالم يرد به نص :(32مادة )
 يتعارال مع لوائح الجامعة وقانون تنظيم الجامعات .

 

 



 I-Appendice            :المالحق 
 :I. List of Courses         :أوال : قائمة المقررات

 a – General             :ملحق جدول )أ( العامة المقررات  -أ

Courses 

 b – Specific  (ب:ملحق جدول ) التخصصية المقررات  -ب

Courses 
1- Molecular Biology. 1-البيولوجيا الجزيئية 

2- Biotechnology of Microorganisms 2-البيوتكنولوجيا الميكروبية 

3- Plant Biotechnology. 3-البيوتكنولوجيا النباتية 

4- Animal Biotechnology. 4-البيوتكنولوجيا الحيوانية 

5- Industrial Biotechnology 5-البيوتكنولوجيا الصناعية 

6- Environmental  Biotechnology 6-البيوتكنولوجيا البيئية 

7- Molecular Diagnostics and Therapetic 7-و العالجيات   المشخصات الجزيئية 

8 – Bioinformatics . 8- ة الحيويةالمعلوماتي 

 9- Social Biotechnology 9-البيوتكنولوجيا االجتماعية 

  c – Applied Courses     (جملحق جدول ):المقررات التطبيقية  -ج

       II – Contents    :  المقررات محتويات:ثانيا 
 :a – General Courses          المقررات العامة : ملحق رقم ) د ( . -أ

 :b – Specific Courses         التخصصية : ملحق رقم ) هـ ( . المقررات -ب
1- Molecular Biology. 1-البيولوجيا الجزيئية 

2- Biotechnology of Microorganisms 2-البيوتكنولوجيا الميكروبية 

3- Plant Biotechnology. 3-البيوتكنولوجيا النباتية 

4- Animal Biotechnology. 4-لوجيا الحيوانيةالبيوتكنو 

5- Industrial Biotechnology 5-البيوتكنولوجيا الصناعية 

6- Environmental  Biotechnology 6-البيوتكنولوجيا البيئية 

7- Molecular Diagnostics and Therapetic. 7-و العالجيات  المشخصات الجزيئية 

8 – Bioinformatics. 8- المعلوماتية الحيوية 

 9- Social Biotechnology 9-البيوتكنولوجيا االجتماعية 

 c – Applied courses     .(وملحق جدول ):المقررات التطبيقية  -ج
 

 

 Departments   :  أقسام المعهد  
 

1- Molecular Biology. 1-البيولوجيا الجزيئية 

2- Biotechnology of Microorganisms 2-البيوتكنولوجيا الميكروبية 

3- Plant Biotechnology. 3-البيوتكنولوجيا النباتية 

4- Animal Biotechnology. 4-البيوتكنولوجيا الحيوانية 

5- Industrial Biotechnology 5-البيوتكنولوجيا الصناعية 

6- Environmental  Biotechnology 6-البيوتكنولوجيا البيئية 

7- Molecular Diagnostics.     7-لجزيئيةالمشخصات ا   

8 – Bioinformatics. 8- المعلوماتية الحيوية 



 9- Social Biotechnology 9-البيوتكنولوجيا االجتماعية 

 
 

 

 

Specializations of Graduation:       :تخصصات المنح   

M. Sc. and Ph. D. Degrees of Molecular Biology in the Following 

Areas: 

 

  1- Molecular Microbiology. 

  2- Molecular Parasitology. 

  3- Molecular Immunology. 

  4- Molecular Pathology. 

  5- Molecular Cell Biology. 

  6- Molecular Genetics and Cytogenetics. 

  7- Molecular Taxonomy. 

  8- Molecular Evolution. 

  9- Molecular Entomology. 

10- Molecular Cancer Biology. 

11- Tissue Engineering. 

12- Molecular Human Genetics. 

13- Genomics. 

 

M. Sc. and Ph. D. Degrees in Biotechnology of Microorganisms in the 

Following Areas: 

 

 It includes branches which serve the areas of isolation, 

identification, conservation, genetic modification of microorganisms and 

methods of preparation for industrial application. 

 

M. Sc. and Ph. D. Degrees in Animal Biotechnology in the Following 

Areas: 

 

1- Transgenic Animals. 

2- Animal Cell and Tissue Culture.   

3- Reproductive Technologies (Artificial Insemination, In vitro 

Fertilization, Embryo Transfer and Cloning…).  

4- Aquatic Biotechnology. 

 

M. Sc. and Ph. D. Degrees of  Plant  Biotechnology in the Following  

Areas: 

 



1- Plant cell, Tissue and organ cllture. 

2- Transgenic plant. 

3- Biotechnology of horticultural plant.  

4- Biotechnology of field crops. 

5- Seed biotechnology. 

6- Secondary products. 

M. Sc. and Ph. D. Degrees of Industrial Biotechnology in the 

Following Areas: 

 

1- Fermentation. 

2- Pharmaceutical Industries. 

3- Food and Dairy Biotechnology. 

 

M. Sc. and Ph. D. Degrees of Environmental Biotechnology in the 

Following Areas: 

 

1- Pollution. 

2- Genetic Toxicology. 

3- Biological Waste Management and Bioremedation. 

4- Biodegradation. 

5- Biofertilizers. 

6- Biological Control. 

 
 

 M. Sc. and Ph. D. Degrees of Molecular Diagnostics and 

Therapeutics in the Following Areas: 

  

Molecular diagnostics of of: human, animal, poultry, fish 

and plant diseases.  

 

M. Sc. and Ph. D. Degrees in Bioinformatics in the Following Areas: 

  

It includes branches which serve all departments, in addition to 

gene and germplasm banks, natural resources, biological diversity 

and data bases. 

 

M. Sc. and Ph. D. Degrees of Social Biotechnology in the Following 

Areas: 

  

It includes branches which serve in the areas of biosafety, 

bioregulation, bioethics, bioeconomics, international relations and 

cooperation,   Intellectual property rights “patency”, social impacts 



and biomanagment and monitoring of biotechnology policies and 

development. 
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 :I. List of Courses          :أوال : قائمة المقررات

         

    a – General Courses: أ ( –عامة  ) ملحق جدول المقررات  -أ

       

English الكود Arabic 

Advanced plant anatomy I 1تشريح نبات متقدم  1-أ  

Advanced plant anatomy II 2تشريح نبات متقدم   2-أ 

Advanced plant breeding تربية نبات متقدم  3-أ 

Advanced plant taxonomy I 1تقسيم نبات  متقدم  4-أ 

Advanced plant taxonomy II 2تقسيم نبات متقدم   5-أ 

Agricultural biotechnology البيوتكنولوجيا الزراعية  6-أ 

Algebraic language programming لغات البرمجة الخطية  7-أ 

Ancient DNA د ن ا الحفري  8-أ 

Animal physiology I 1فسيولوجى حيوان   9-أ 

Animal physiology II 2فسيولوجى حيوان   10-أ 

Applied regression analysis تحاليل االنحدار التطبيقى  11-أ 

Artificial intelligence and modeling 

neural networks 
الذكاء االصطناعى وتصميم الشبكات   12-أ

 العصبية

Bacteriology علم البكتريا  13-أ 

Biochemical genetics وراثه كيمو حيوية  14-أ 

Biochemistry كيمياء حيوية  15-أ 

Biochemistry of nucleic acids الكيمياء الحيوية لالحماض النووية  16-أ 

Biochemistry of plant growth 

 regulators 
 الكيمياء الحيوية لمنظمات النمو النباتية  17-أ

Biological electron microscopy المجهرية االلكترونية في البيولوجيا  18-أ 

Biophysics فيزياء حيوية  19-أ 

Biostatistical experimental design تصميم تجارب االحصاء الحيوى  20-أ 

Biostatistics احصاء بيولوجى  21-أ 

Biotechnology (General) تكنولوجيا حيوية )عامة(  22-أ 

Biotechnology I 1بيوتكنولوجيا   23-أ 

Biotechnology II 2بيوتكنولوجيا   24-أ 

Biotecnology in plant nutrition التكنولوجبا الحيوية فى تغذية النبات  25-أ 



Calculus and introduction to 

differential equations  
 معادالت التفاضليةحساب ومقدمة فى ال  26-أ

Cellular biochemistry كيمياء حيوية خلوية  27-أ 

Chemistry of protein structure كيمياء تركيب البروتينات  28-أ 

Clinical biochemistry الكيمياء الحيوية الطبية  29-أ 

Cytogenetics وراثة سيتولوجية  30-أ 

Developing object-oriented 

multimedia software 
 متعددة المتطورهالوسائط ال  31-أ

Directed mutagenesis الطفور الموجه  32-أ 

DNA fingerprinting in plants and 

 fungi 
 البصمة الوراثية فى النباتات والفطريات  33-أ

Electroporation and electrofusion االدخال واالدماج الكهربى  34-أ 

English language لغة انجليزية  35-أ 

Fundamentals of plant cell, tissue 

and organ culture  
اساسيات مزارع الخاليا واالنسجة   36-أ

 واالعضاء النباتية

Fundamentals of plant growth 

regulators 
 اساسيات منظمات النمو  37-أ

Fundamentals of plant propagation 

and micropropagation 
 اساسيات االكثار واالكثار الدقيق  38-أ

Fundamentals of plant virology اساسيات علم الفيروسات النباتية  39-أ 

Fungi and algae فطريات وطحالب  40-أ 

General bioengineering هندسة حيوية عامه   41-أ 

General biology بيولوجى عام  42-أ 

General bioprocessing principales االساسيات العامه للعمليات الحيويه  43-أ 

Genetic history تاريخ علم الوراثة  44-أ 

Genetic risks المخاطر الوراثيه  45-أ 

Genetic weapons االسلحه الوراثية  46-أ 

Genetics وراثة  47-أ 

German language لغة المانية  48-أ 

Human cell biologe بيولوجيا الخلية البشرية  49-أ 

Immunogenetics وراثة مناعية  50-أ 

Immunology علم المناعة  51-أ 

Integration of metabolism and 

regulatory phenomena 
 التكامل بين ظواهر االيض والتحكم  52-أ

Introduction to data structures مقدمة فى ادخال البيانات  53-أ 



Maintaining culture for 

biotechnology and industry 

حفظ المزارع للبيوتكنولوجيا والتصنيع   54-أ

 والصناعة

Mathematics for dynamic modeling النمذجة الرياضية  55-أ 

Matrix and linear algebra المصفوفات والبرمجة الخطية  56-أ 

Mechanism in protein chemistry ميكانيكيات كيمياء البروتين  57-أ 

Membrane biochemistry كيمياء االغشية الحيوية  58-أ 

Microbiology I 1كائنات دقيقة   59-أ 

Microbiology II 2كائنات دقيقة   60-أ 

Molecular biology (General) عام(وراثة جزيئية )  61-أ 

Molecular cancer biology بيولوجيا السرطان الجزيئية  62-أ 

Molecular evolution التطور الجزيئي  63-أ 

Ordinary differential equations المعادالت التفاضلية العادية  64-أ 

Physiology of plant growth 

regulators 
 منظمات النمو يا فسيولج  65-أ

Plant biotechnology حيوية فى البناتالتكنولوجيا ال  66-أ 

Plant breeding for environmemetal 

stress 
 تربية النبات لالجهاد البيئى  67-أ

Plant growth and development النمو وتطور النبات  68-أ 

Plant senescence الشيخوخه النباتيه  69-أ 

Population genetics وراثة العشائر  70-أ 

Principal of electronics for 

biologists 
 يات االلكترونيات  للبيولوجييناساس  71-أ

Quantitative genetics وراثة كمية  72-أ 

Radioisotopes النظائر المشعة  73-أ 

Risk assesment in genetic 

engineering  
 تقدير المخاطر فى الهندسة الوراثية  74-أ

Seed aging and storage شيخوخة البذور وتخزينها  75-أ 

Statistics in genetics and molecular 

biology 
 االحصاء فى الوراثة والبيولوجيا الجزيئية  76-أ

Topics in cell and developmental 

biology  
 موضوعات فى الخلية وبيولوجيا التطور  77-أ

Topics in molecular biology موضوعات فى البيولوجيا الجزيئية  78-أ 

Use of Microcomputers : level 1 1استخدام الحاسبات االلية مستوى   79-أ 



Use of Microcomputers : level 2 2استخدام الحاسبات االلية مستوى   80-أ 

Use of Microcomupters : level 3 3استخدام الحاسبات االلية مستوى   81-أ 

Virology علم الفيروسات  82-أ 



                               b –Specific Coursesالتخصصية  المقررات  -ب

       

 Molecular - 1 ب(                 –. )ملحااج جاا    يئياا البيولوجيااا ال   -1

Biology . 

English الكود Arabic 

Advanced general and 

molecular virology 
 علم فيروسات جزيئى عام متقدم  1-1ب

Advanced molecular genetics وراثة جزيئية متقدم  2-1ب 

Advanced genetics وراثة متقدمة  3-1ب 

Aging (molecular approach)  الشيخوخة )مدخل جزيئى(  4-1ب 
Behaviour and analysis of 

enzyme systems 
 تحليل النظم االنزيمية وسلوكها  5-1ب

Biophysics فيزياء حيوية  6-1ب 

Cellular and molecular 

biology of cancer 
بيولوجيا السرطان الخلوية   7-1ب

 والجزيئية

Chemical modification of 

proteins 
 ميائية للبروتيناتالتحورات الك  8-1ب

Chromosomes الكروموسومات  9-1ب 

Developmental genetics تكوينية وراثة  10-1ب 

DNA cloning كلونة د.ن.أ  11-1ب 

DNA repair mechanisms ميكانيكيات اصالح د.ن.أ  12-1ب 

Emberyo gene and evolution األجنة والجينات والتطور  13-1ب 

Enviromental mutagenesis الطفور البيئى  14-1ب 

Eukaryotic DNA replication تضاعف المادة الوراثية فى  15-1ب 

 حقيقية النواة الكائنات

Evolutionary quantitative 

genetics 
 الوراثة الكمية التطورية  16-1ب

Gene expression التعبير الجينى  17-1ب 

Gene probes  الواسمات الجينية  18-1ب 

Gene regulation in 

eukaryotes 
قية التحكم الجينى للكائنات حقي  19-1ب

 النواه

Genetic control of insects  التحكم الوراثى للحشرات  20-1ب 

Genetics : Arabidopsis 

genome 
 جينوم االرابيدوبسس  21-1ب

Genetics : Bacterial genome جينوم البكتريا  22-1ب 

Genetics : C. elagans جينوم ديدان سي اليجانس  23-1ب 



genome 

Genetics : Drosephila 

genome 
 سوفيالجينوم الدرو  24-1ب

Genetics : Human genome الجينوم البشري  25-1ب 

Genetics : Maize genome جينوم الذرة  26-1ب 

Genetics : 

Pharmacogenomics 
 االستجابات الجينومية للعقاقير  27-1ب

Human cell biology بيولوجيا الخلية البشرية  28-1ب 

Kientics of bilogical systems متغيرات االنظمة البيولوجية  29-1ب 

Medical Biotechnology بيوتكنولوجيا الطبية  30-1ب 

Mitochondria ميتوكوندريا  31-1ب 

Molecular animal pathology باثولوجيا جزيئية حيوانية  32-1ب 

Molecular bacteriology بكتريا جزيئية  33-1ب 

Molecular biology  of 

Eukaryotic cells 
بيولوجيا جزيئية للخاليا حقيقية   34-1ب

 النواه

Molecular biology I 1بيولوجيا جزيئية   35-1ب 

Molecular biology II 2بيولوجيا جزيئية   36-1ب 

Molecular biology of insects 

and Insect viruses 
بيولوجيا جزيئية للحشرات   37-1ب

 والفيروسات الحشرية

Molecular biology of plant 

growth and development 
البيولوجيا الجزيئية للنمو   38-1ب

 وتطور النبات

Molecular biotechnology البيوتكنولوجيا الجزيئية  39-1ب 

Molecular cell biology  بيولوجيا خلية جزيئية  40-1ب 

Molecular cloning I 1الكولونة الجزيئية   41-1ب 

Molecular cloning II 2الكولونة الجزيئية   42-1ب 

Molecular cloning III 3الكولونة الجزيئية   43-1ب 

Molecular developmental 

biology 
 يا النمو الجزيئىبيولوج  44-1ب

Molecular endocrinology غدد صماء جزيئية  45-1ب 

Molecular entomology حشرات جزيئية  46-1ب 

Molecular evolution التطور الجزيئي  47-1ب 

Molecular genetic analysis of 

populations 
التحليل الوراثى الجزيئى فى   48-1ب

 العشائر



Molecular genetics I 1وراثة جزيئية   49-1ب 

Molecular genetics II 2وراثة جزيئية  50-1ب 

Molecular genetics of fungi وراثة جزيئية فى الفطريات  51-1ب 

Molecular hematology علم الدم الجزيئى  52-1ب 

Molecular human pathology باثولوجيا جزيئية بشرية  53-1ب 

Molecular immunology مناعة جزيئية  54-1ب 

Molecular mycology فطريات جزيئية  55-1ب 

Molecular parasitology طفيليات جزيئية  56-1ب 

Molecular pathology باثولوجيا جزيئية   57-1ب 

Molecular pharmacology علم االدوية الجزيئية  58-1ب 

Molecular plant breeding تربية نبات جزيئى  59-1ب 

Molecular plant pathology امراض النبات الجزيئى  60-1ب 

Molecular structure of human 

chromosomes 
تركيب الجزيئى ال  61-1ب

 لكروموسومات االنسان

Molecular taxonomy I 1التصنيف الجزيئى   62-1ب 

Molecular taxonomy II 2التصنيف الجزيئى  63-1ب 

Mutagenesis and 

carcenogenesis 

 تكوين الطفرات والسرطان  64-1ب

Mutagenesis (basis and 

applications) 

 )اساسيات وتطبيقات (الطفور  65-1ب

Mutagenicity test procedures طرق اختبار الطفور  66-1ب 

Oligonucleotides and 

analogues 
عديدات النيكليوتيدات   67-1ب

 ومشابهاتها

Oncogenes الجينات المسرطنة  68-1ب 

Organic evolution التطور العضوى  69-1ب 

Physiological genetics وراثة فسيولوجية  70-1ب 

Physiological and 

biochemical of host pathogen 

relationship  

العالقة الكيموحيوية   71-1ب

والفسيولوجية بين العائل 

 والممرض

Physiology of herbicidal 

action 
فسيولوجيا فعل مبيدات   72-1ب

 الحشائش

Plant genetic transformation التحول الوراثى فى النبات  73-1ب 



Plant molecular biology I 1بيولوجيا جزيئة نباتية   74-1ب 

Plant molecular biology II 2بيولوجيا جزيئة نباتية   75-1ب 

Plasmid, recombinmant DNA 

and genetic engineering 

البالزميدات و د ن أ المولف   76-1ب

 والهندسة الوراثية

Quantitative Genetics وراثة كمية   77-1ب 

Population genetics وراثة عشائرية  78-1ب 

Protein purification تنقية البروتين  79-1ب 

Protein purification and 

application 

 طرق تنقية البروتين وتطبيقاتها  80-1ب

Protein sequencing 
 تتابعات بناء البروتين  81-1ب

Protein  architecture هندسة البروتينات  82-1ب 

Radioisotopes in biology  النظائر المشعة فى البيولوجيا  83-1ب 

Recombinant DNA د.ن.أ المولف   84-1ب 

Structure-function relations 

of proteins 
العالقة بين التركيب والوظيفة   85-1ب

 للبروتينات

Techniques for the analysis 

of complex genomes  
 تقنيات تحليل للجينومات المعقدة  86-1ب

Tissue engineering الهندسة النسيجية  87-1ب 

Transmission genetics الوراثة االنتقالية  88-1ب 

Vitamin metabolism ايض الفيتامينات  89-1ب 

Yeast gene analysis التحليل الجينى للخميرة  92-1ب 

Yeast molecular biology البيولوجيا الجزيئية للخميرة  93-1ب 

Special Topics دراسات خاصة  94-1ب 

Seminars مناقشات  95-1ب 



  Microbial Biotechnology – 2 البيوتكنولوجيا الميكروبية-2

English الكود Arabic 

Algal biotechnology تاتبيوتكنولوجيا اآلاش  1-2ب 

Anaerobic microbiology ميكروبات ال هوائيه  2-2ب 

Applied microbial genetic I 1وراثة ميكروبية تطبيقية   3-2ب 

Applied microbial genetic II 2وراثة ميكروبية تطبيقية   4-2ب 

Applied microbiology and 

fermentation 
 الميكروبيولوجيا التطبيقية والتخمرات   5-2ب

Bacterial genetic regulatory 

mechanisms 
 ميكانيكيات التنظيم الوراثى البكتيرى   6-2ب

Bacterial genetics وراثة بكتيرية  7-2ب 

Biology of prokaryotes غير محددة النواة الكائنات بيولوجيا  8-2ب 

Biology of yeasts بيولوجيا الخمائر  9-2ب 

Biotechnology of 

microoganisms 
 ةتكنولوجيا حيوية للكاتئنات الدقيق  10-2ب

Fungal genetics  وراثة فطريات   11-2ب 

Genetic manipulation of 

streptomyces 
 التناول الوراثى لالستربتوميسس  12-2ب

Genetically engineered 

microorganisms 
 الكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا  13-2ب

Genetically engineered soil 

microorganisms 
 ثياكائنات التربة الدقيقة المهندسة ورا  14-2ب

Genetics of microbes وراثة الكائنات الدقيقة  15-2ب 

Medical microbiology I 1الميكروبيولوجيا الطبية   16-2ب 

Medical microbiology II 2الميكروبيولوجا الطبية   17-2ب 

Microbial control of weeds المقاومة الحيوية للحشائش ميكروبيا  18-2ب 

Microbial degradation الهدم الميكروبى  19-2ب 

Microbial ecology علم بيئة الميكروبات  20-2ب 

Microbial systems االنظمة الميكروبية  21-2ب 

Plant bacteriology علم البكتريا النباتية  22-2ب 

Special topics دراسات خاصة   23-2ب 

Seminars مناقشات   24-2ب 



   Plant Biotechnology -3         البيوتكنولوجيا النباتية -3

    

English الكود Arabic 

Advanced plant breeding I 1تربيه نبات متقدم   1-3ب 

Advanced plant breeding II 2تربيه نبات متقدم   2-3ب 

Advanced plant phsiology فسيولوجى نبات متقدم  3-3ب 

Agriculture biotechnology تكنولوجيا حيويه زراعيه  4-3ب 

Analysis of horticultural 

problems 
 تحاليل المشاكل البستانية  5-3ب

Analysis of natural products تحاليل المنتجات الطبيعيه  6-3ب 

Biology of weeds بيولوجيا الحشائش  7-3ب 

Biotechnology of medical and 

aromatic plants 
 التقنيات الحيويه للنباتات الطبيه والعطرية  8-3ب

Biotechnology of ornamental 

plants 
 بيوتكنولوجيا نباتات الزينة  9-3ب

Biotechnology of secondary 

metabolites 
 بيوتكنولوجيا المركبات الثانوية  10-3ب

Biotechnology of trees بيوتكنولوجيا االشجار  11-3ب 

Biotechnology of vegetable 

crops 
 بيوتكنولوجيا محاصيل الخضر  12-3ب

Breeding of disease resistant 

plants 
 تربية النباتات المقاومه لألمراض  13-3ب

Breeding plants resistant to 

insects 
 تربية النباتات المقاومه للحشرات  14-3ب

Crop breeding تربيه محاصيل   15-3ب 

Diagnosis and control of plant 

diseeases 
 التشخيص ومقاومة االمراض النباتية  16-3ب

Diversity and evolution of land 

plants 
 تنوع وتطور النباتات  17-3ب

Evolution of crop plants ات المحاصيل تطور نبات  18-3ب 

Evolutionary biology of plants البيولوجيا التطورية للنباتات  19-3ب 

 Field crop biotechnology I 1التقنية الحيوية لمحاصيل الحقل   20-3ب 

Field crop biotechnology II 2التقنية الحيوية لمحاصيل الحقل   21-3ب 



Field crop biotechnology III 3حقل التقنية الحيوية لمحاصيل ال  22-3ب 

Field performance of transgenic 

plants 
 االداء الحقلي للنباتات المولفة  23-3ب

 Fruit biotechnology التقنية الحيوية فى محاصيل الفاكهة  24-3ب 

Gene manipulation in plants التداول الجينى فى النباتات  25-3ب 

Genetics and cytogenetics in 

crops  
 لمحاصيلالوراثه والوراثه الخلويه ل  26-3ب

Greenhouse and nursery crop 

production  
 انتناج محاصيل المشاتل والصوب  27-3ب

Haploids in plant breeding النباتات االحاديه فى تربية النبات  28-3ب 

Higher plant cell walls الجدر الخلوية للنباتات الراقية  29-3ب 

Horticultural breeding تربية الحاصالت البستانية  30-3ب 

Hydroponics الزراعة فى االوساط المائية  31-3ب 

Light and plant growth  الضوء ونمو النبات  32-3ب 

Methods of plant breeding طرق تربية النبات  33-3ب 

Micropropagation االكثار الدقيق  34-3ب 

Mineral plant nutraition لنباتلتغذية المعدنية ال  35-3ب  

Mist propgation and automatic 

watering 
 ر بالضباب والرى االلىاالكثا  36-3ب

Morphology and evolution of 

plants 
 علم الشكل الظاهرى وتطور النبات  37-3ب

Mushroom propagation اكثار عيش الغراب  38-3ب 

Mutation breeding التربية بالطفرات  39-3ب 

Natural products from plants المنتجات الطبيعية النباتية  40-3ب 

Plant biotechnology حيوية نباتية تكنولوجيا  41-3ب 

Plant breeding for pest and 

disease resistance 
 تربيه النباتات المقاومه لالفات واالمراض  42-3ب

Plant breeding for stresses تربيه النبات لالجهاد   43-3ب 

Plant cell culture مزارع الخاليا النباتيه  44-3ب 

Plant diseases امراض نبات  45-3ب 

Plant ecology يةالبيئة النبات  46-3ب 

Plant ecophysiology البيئة الفسيولوجية للنبات  47-3ب 

Plant gene technology تقنيات الجين فى النبات  48-3ب 

Plant genetic protection   الوقايه الوراثيه للنبات  49-3ب 



Plant hormones and regulators الهرمونات النباتيه ومنظمات النمو  50-3ب 

Plant molecular biology 

methods 
 البيولوجيا الجزيئية النباتية اساليب  51-3ب

Plant population biology بييولوجيا العشائر النباتية  52-3ب 

Plant protopast and genetic 

engineering 
 استحدام البروتوبالست فى الهندسة الوراثية  53-3ب

Seed biotechnology التقنية الحيوية للتقاوى  54-3ب 

Somaclonal variation سجة النباتيةالتباين فى مزارع االن  55-3ب 

Somatic embryogenesis and synthetic 

seeds 
 االجنة الجسدية والبذور الصناعية  56-3ب

Somatic hypridization in crop 

improvement 
 التهجين الجسمى لتحسين المحاصيل  57-3ب

Special topics in plant morphology & 
anatomy 

 النباتوتشريح دراسات خاصة فى مورفولوجيا   58-3ب

Tissue and cell culture practises in 

plants 
 تطبيقات فى مزارع الخاليا واالنسجة النباتية  59-3ب

Tissue culture of horticultural crops  مزارع االنسجه للحاصالت البستانيه  60-3ب 

Transgenic plants النباتات المحوره وراثيا  61-3ب 

Tree biotechnology التقنيات الحيويه لالشجار  62-3ب 

Vegetable crop biotechnology تقنيات الحيوية لمحاصيل الخضر  63-3ب 

Weed control  مقاومةالحشائش  64-3ب 

Special topics دراسات خاصه  65-3ب 

Seminars مناقشات  66-3ب 



 Animal – 4               البيوتكنولوجيااااااا الحيوا يااااااة  -4

Biotechnology 

English الكود Arabic 

Advanced medical entomology طبيه متقدم حشرات  1-4ب 

Advanced plant nematology نيماتودا نباتية متقدم  2-4ب 

Animal cell culture I 1مزارع خاليا حيوانية   3-4ب 

Animal cell culture II 2مزارع خاليا حيوانية   4-4ب 

Animal gene therapy العالج الجيني للحيوان  5-4ب 

Animal virus pathogenesis  امراض الحيوان الفيروسية  6-4ب 

Apiculture النحالة  7-4ب 

Aquaculture المزارع المائية  8-4ب 

Aquarium fish breeding التربية المائية لالسماك  9-4ب 

Aquatic biotechnology التقنية الحيوية المائية  10-4ب 

Biotechnology of farm animals بيوتكنولوجيا حيوانات المزرعة  11-4ب 

Breeding and cultivation of fish سماكتربية وزراعة اال  12-4ب 

Embryo manipulation تناول االجنة  13-4ب 

Genetics and breeding of farm 

animals 
 وراثة وتربية حيوانات المزرعة  14-4ب

Genetics and breeding of fish وراثة تربية االسماك  15-4ب 

Intensive fish farming المزارع السمكية المكثفة  16-4ب 

Mammalian cell biotechnology يوية لخاليا الثدييات التكنولوجيا الح  17-4ب 

Mammalian development تطور الثدييات  18-4ب 

Molecular genetic analysis of 

population 
 التحليل الوراثى الجزيئى للعشائر  19-4ب

Molecular nematology علم النيوماتودا الجزيئى  20-4ب 

Molecular zoology علم الحيوان الجزيئى  21-4ب 

Physiological ecology of animals البيئة الفسيولوجيه للحيوان  22-4ب 

Poultry biotechnology بيوتكنولوجيا الدواجن  23-4ب 

Sex predetermination التحديد المسبق للجنس  24-4ب 

Technologies in animal 

reproduction 
 تقنيات فى تكاثر الحيوان  25-4ب

Transgenic animals الحيوانات المحورة وراثيا  26-4ب 



Special topics دراسات خاصه   27-4ب 

Seminars مناقشات  28-4ب 
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English الكود Arabic 

Anaerobic process of waste 

treatment and utilization I 
العمليات الالهوائية لمعالجة المخلفات   1-5ب

 1واالستفادة منها 

Anaerobic process of waste 

treatment and utilization II 
العمليات الالهوائية لمعالجة المخلفات   2-5ب

 2واالستفادة منها 

Analysis of natural products تحليل المنتجات الطبيعية  3-5ب 

Applied microbiology and 

fermentation 
علم بيولوجيا الكائنات الدقيقة التطبيقى   4-5ب

 والتخمر

Biochemical reactors I 1ة المفاعالت الكيمو حيوي  5-5ب 

Biochemical reactors II 2لمفاعالت الكيمو حيوية  6-5ب 

Bioconversion of waste biomass 

materials to industrial products 
التحول الحيوى للمخلفات الحيوية الى   7-5ب

 منتجات صناعية

Bioengineering principles اساسيات الهندسة الحيوية  8-5ب 

Chemical industries صناعات كيماوية  9-5ب 

Chemistry of natural products كيمياء المنتجات الطبيعية  10-5ب 

Dairy biotechnology بيوتكنولوجيا االلبان  11-5ب 

Downstream processing in 

biotechnology 
 العمليات الالحقة للتكنولوجيا الحيوية  12-5ب

Enzyme technology I 1علم تقنية االنزيمات   13-5ب 

Enzyme technology II 2االنزيمات علم تقنية   14-5ب 

Enzymes and hormones االنزيمات والهرمونات  15-5ب 

Experimental food and 

fermentation technology 
 تكنولوجيا االغذية والتخمرات  16-5ب

Fermentation and enzyme 

technology 
 التخمر وتكنولوجيا االنزيمات   17-5ب

Fermentation technology  تقنية التخمر   18-5ب 

Food biotechnology بيوتكنولوجيا االغذيه  19-5ب 



Food microbiology and hygiene ميكروبيولوجيا االغذيه والصحة  20-5ب 

Food toxicology علم سميه االغذية  21-5ب 

Gene recombinant products المنتجات الجينية المولفة  22-5ب 

Genetics of hormones وراثة الهرمونات  23-5ب 

Immunodifficient proteins اعية الناقصةالبروتينات المن  24-5ب 

Immunoproteins (Cytokines) البروتينات المناعية )الخلوية(  25-5ب 

Immunoproteins (Growth 

factors and interferons) 

 البروتينات المناعية )المنمية والدفاعية(  26-5ب

Immunoproteins (Interleukins) البروتينات المناعية )الوسائطية(  27-5ب 

Industrial microorganisms كائنات الدقيقه الصناعيةال  28-5ب 

Instrumentation, modeling, and 

computer control of 

fermentation processes  

ادوات وانظمة التحكم االلى فى عمليات   29-5ب

 التخمر

Modern methods of organic 

synthesis 

 الطرق الحديثة للتخليق العضوى  30-5ب

Molecular diagnostics المشخصات الحيوية  31-5ب 

Monoclonal antibodies اجسام المضادة وحيدة النسيلةألا  32-5ب 

Mushroom production انتاج عيش الغراب  33-5ب 

Operations research ابحاث العمليات  34-5ب 

Petroleum Biotechnology  بيوتكنولوجيا البترول  35-5ب 

Pharmaceutical industries صناعات صيدالنية  36-5ب 

Production and quality of foods اج وجودة الغذاءانت  37-5ب 

Proteins for treatment of genetic 

diseases 

 البروتينات العالجية لالمراض الوراثية  38-5ب

Recombinant DNA technology 

and application I 

 1تقنية استخدام د.ن.أ المولف   39-5ب

Recombinant DNA technology 

and application II 

 2تقنية استخدام د.ن.أ المولف   40-5ب

Recombinant DNA technology 

and application III 

 3تقنية استخدام د.ن.أ المولف   41-5ب

Recombinant DNA technology 

and application IV 

 4تقنية استخدام د.ن.أ المولف   42-5ب

Recombinant DNA technology 

and application V 

 5تقنية استخدام د.ن.أ المولف   43-5ب

Technical enzymes الصناعية انزيماتألا  44-5ب 

Vaccins امصال واللقاحاتألا  45-5ب 

Special topics دراسات خاصه   46-5ب 

Seminars مناقشات  47-5ب 
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English الكود Arabic 

Agriculture and Environment الزراعة والبيئة  1-6ب 

Air pollutants and inhalation 

toxicology 
 علم سمية التنفس وملوثات الهواء  2-6ب

Air pollution effects, 

measurement and control 
 التحكم( -القياس -تلوث الهواء )التائثير  3-6ب

Anaerobic degradation of toxic 

and hazardous wastes 
 الهدم الالهوائى للمخلفات الخطيرة والسامة  4-6ب

Behavior genetics and evolution وراثة سلوكية وتطور  5-6ب 

Biodegradation in environments الهدم الحيوى فى البيئات  6-6ب 

Biohazards and environment البيئة والمواد الحيوية الخطرة  7-6ب 

Biofertilizers المخصبات الصناعية  8-6ب 

Biological effects of toxicants  التأثيرات البيولوجية للمسممات   9-6ب 

Biological industrial effluents 

treatments 
 المعالجة البيولوجية للمخلفات الصناعية  10-6ب

Biological waste management المعالجة البيولوجية للمخلفات  11-6ب 

Biology of fresh water pollution بيولوجيا تلوث المياه العذبة  12-6ب 

Biopesticides مبيدات حيوية  13-6ب 

Bioprocess engineering ت الحيويةهندسة العمليا  14-6ب 

Bioproduction of herbicides االنتاج الحيوي لمبيدات الحشائش  15-6ب 

Bioremedation االصحاح البيئى  16-6ب 

Chemical aspects of ecology  االعتبارات الكيمائية للبيئة  17-6ب 

Chromatography for analytical 

toxicology 
 علم السموم التحليلى الكروماتوجرافى  18-6ب

Ecotoxicology لم السمية البيئيةع  19-6ب 

Enironmental microbiology ميكروبيولوجيا بيئية  20-6ب 

Enviromental engineering هندسة بيئية  21-6ب 

Enviromental systems نظم بيئية  22-6ب 

Environmental  chemistry الكيمياء البيئية  23-6ب 

Environmental management in 

animal agriculture 
 لحيوانيةاالدارة البيئية للزراعة ا  24-6ب



Environmental risk assesment تقييم المخاطر البيئية  25-6ب 

Environmental science علم البيئة  26-6ب 

Environmental toxicology علم السميه البيئيه  27-6ب 

Ethical issues in environmental 

policy 
 االعتبارات االخالقية فى السياسات البيئية  28-6ب

Field and laboratory 

environmental quality   
 الجوده البيئيه معمليا وحقليا  29-6ب

Food chemistry and toxicology كيمياء االغذيه والسموم  30-6ب 

Gene transfer and environment  نقل الجينات والبيئة  31-6ب 

Genetic toxicology علم السمية الوراثى  32-6ب 

Genetically engineered 

organisms in environment 
 ورة وراثيا فى البيئةالكائنات المح  33-6ب

Hazard identification التعرف على المخاطر  34-6ب 

Industrial pollution control التحكم فى التلوث الصناعى  35-6ب 

Legal aspects of environmental 

toxicology 
 المفاهيم القانونيه للسموم البيئيه  36-6ب

Microbial ecology بيئه ميكروبيه  37-6ب 

Molecular aspects of pesticide 

toxicology 
 المفاهيم الجزيئيه لسميه المبيدات  38-6ب

Molecular phycology علم الطحالب الجزيئي  39-6ب 

Pesticides biotechnology التقنيات الحيوية للمبيدات  40-6ب 

phytoremedation االصحاح البيئي باستخدام النباتات  41-6ب 

Plant and fungal toxicants السموم النباتية والفطرية  42-6ب 

Special studies in environmental 

science and ecology 
 دراسات خاصه فى مجال البيئه  43-6ب

Toxicants in the environment السميات فى البيئه  44-6ب 

Veternary toxicology علم السميات البيطرية  45-6ب 

Waste treatment systems نظم معالجة المخلفات  46-6ب 

Special topics دراسات خاصه   47-6ب 

Seminars مناقشات  48-6ب 
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Diagnostics. 

 

English الكود Arabic 

Antibodies I 1اجسام مضادة   1-7ب 

Antibodies II 2اجسام مضادة   2-7ب 

Antibodies III 3اجسام مضادة   3-7ب 

Biology of cancer بيولوجيا السرطان  4-7ب 

Cancer at the genetic level السرطان على المستوى الوراثى  5-7ب 

Chemical and cellular 

immunology 

 علم المناعه الخلوى والكيميائى  6-7ب

Chromosomal syndromes االعراض المرضية الكروموسومية  7-7ب 

Clinical immunology علم المناعة االكلينيكة  8-7ب 

Comparative hematology I 1علم الدم المقارن   9-7ب 

Comparative hematology II 2علم الدم المقارن   10-7ب 

Culture of immortalized cells زراعة الخاليا دائمة الحيوية  11-7ب 

Genetic and gene therapy العالج الوراثى والجينى  12-7ب 

Genetics and clinical practice الوراثه والممارسه االكلينيكيه   13-7ب 

Genomic imprinting البصمة الوراثية  14-7ب 

Hemostasis and thrombosis توقف الدم والتجلط   15-7ب 

Heridity and human diversity الوراثة والتنوع البشرى  16-7ب 

Human bone marrow النخاع العظمى البشرى  17-7ب 

Human cancer السرطان فى االنسان   18-7ب 

Human genetic diseases االمراض الوراثيه فى االنسان  19-7ب 

Human genetics I 1وراثة بشرية   20-7ب 

Human genetics II 2وراثة بشرية   21-7ب 

Human physiology الفسيولوجيا البشرية  22-7ب 

Immunoassays تحاليل مناعية  23-7ب 

Immunodiagonistic 

techniques 

 طرق التشخيص المناعى  24-7ب

Leukemia أمراض الدم السرطانية  25-7ب 

Lymphocytes الخاليا الليمفاوية  26-7ب 

Lymphoma molecular 

diagnosis 

 المراض المفاويةالتشخيص الجزيئى ل  27-7ب

Medical virology علم الفيروسات الطبية  28-7ب 



Molecular basis of 

therapeutics 

 االسس الجزيئية للعالجيات  29-7ب

Molecular diagnosis of 

anemias 

 التشخيص الجزيئى المراض فقر الدم  30-7ب

Molecular diagnosis of 

animal diseases 

 ص الجزيئى المراض الحيوانيالتشخ  31-7ب

Molecular diagnosis of plant 

pathology 

 التشخص الجزيئى لالمراض النباتية  32-7ب

Molecular forensic medicine الطب الشرعى الجزيئى   33-7ب 

Molecular genetics of drug 

resistance 

 الوراثة الجزيئية لمقاومة الدواء  34-7ب

Molecular mechanisms in 

microbial pathogenesis 

جزيئية لالصابات الميكانيكيات ال  35-7ب

 الميكروبية

Monoclonal antibody االجسام المضادة احادية النسيلة  36-7ب 

Normal and abnormal human  

bone marrow cytology 

علم خاليا النخاع العظمى البشرى   37-7ب

 الطبيعى والغير طبيعى

Nucleic acid targted drug 

design 

التصميمات الدوائية الموجهة للحمض   38-7ب

 النووى

Pharmaceutical 

biotechnology 

 التقنيات الحيوية الصيدالنية  39-7ب

Physiology and pathology of 

leukocytes 

 فسيوبوجيا وعلم امراض خاليا الدم  40-7ب

Prenatal diagnosis of genetic 

diseases 

ما قبل تشخيص االمراض الوراثية   41-7ب

 الوالده

The inhereted metabolic 

diseases 

 لوراثية الختالل األيضاألمراض ا  42-7ب

The molecular biology of 

immune diseases I 

البيولوجيا الجزيئيه لالمراض المناعيه   43-7ب

1 

The molecular biology of 

immune diseases II 

البيولوجيا الجزيئيه لالمراض المناعيه   44-7ب

2 

Special topics دراسات خاصة  45-7ب 

Seminars مناقشات  46-7ب 
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     8 – Bioinformatics 

 

English الكود Arabic 

Biodiversity information  المعلومات والتنوع البيولوجى  1-8ب 

Biological conservation الحفظ الحيوى  2-8ب 

Biological information systems نظم المعلومات البيولوجية   3-8ب 

Biometrics االحصاء الحيوي  4-8ب 

Biotechnology intelligence systems نظم الذكاء للبيوتكنولوجيا  5-8ب 

Computational molecular biology البيولوجيا الجزيئية بتقنيات الحاسب االلى  6-8ب 

Computer Networks شبكات الحاسبات   7-8ب 

Databases قواعد البيانات  8-8ب 

Data base management systems نظم ادارة قواعد البيانات  9-8ب 

DNA/RNA sequence تحليل تتابعات االحماض النووية  10-8ب 

Ecoformatics المعلوماتية البيئية  11-8ب 

Information networks شبكات المعلومات  12-8ب 

Information security امان المعلومات  13-8ب 

Image processing معالجة الصور  14-8ب 

Gene banks  ات بنوك الجين  15-8ب  

Germplasm banks بنوك االصول الوراثية  16-8ب 

Microbial diversity الميكروبيتنوع ال  17-8ب 

Pharmacogenomics المعلومات الصيدالنية  18-8ب 

Plant germplasm resources مصادر الوراثية النباتيةال  19-8ب 

Protein sequence analysis تحليل تتابعات البروتين  20-8ب 

Proteomics المعلومات البروتينية   21-8ب 

Sequence analysis; submission, 

retrieval and comparisons 

تحليل التتابعات ) االدخال واالستدعاء   22-8ب

 والمقارنة (

Special topics دراسات خاصة  23-8ب 

Seminars مناقشات  24-8ب 
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English الكود Arabic 

Bioeconomics يويةاالقتصاديات الح  1-9ب 

Bioethics اخالقيات البيولوجيا  2-9ب 

Biomanagment االدارة البيولوجية  3-9ب 

Biopolitics (National, regional, 

international and social) 

السياسات الحيوية )المحلية و االقليمية   4-9ب

 والدولية واالجتماعية( 

Bioregulation (laws and 

patency) 

قوق التقنين الحيوى ) القوانين وح  5-9ب

 (الفكرية الملكية

Biosafty االمان الحيوى  6-9ب 

Social impact االبعاد االجتماعية  7-9ب 

Technology transfer and 

development 

 نقل التكنولوجيا والتنمية  8-9ب

Special topics دراسات خاصة  9-9ب 

Seminars مناقشات  10-9ب 
 



 courses      c-Applied    )ج-ملحج ج   (المقرارات التطبيقية-ب

English الكود Arabic 

Advanced experimental biotechnology تقنية حيوية متقدم )عملى(  1-ج 

Aging (Practical approach) الشيخوخة ) مدخل عملى (  2-ج 

Analytical methods in biotechnology I  1طرق تحليلية فى التكنولوجيا الحيوية   3-ج 

Analytical methods in biotechnology II  2طرق تحليلية فى التكنولوجيا الحيوية   4-ج 

Animal gene transfer and expression protocols النقل والتعبير الجينى فى الحيوان  5-ج 

Applications of genetics تطبيقات وراثية  6-ج 

Basic cell culture protocols الطرق االساسية فى زراعة الخاليا  7-ج 

Basic DNA and RNA protocols رق االساسية لل د.ن.أ و ر.ن.أالط  8-ج 

Biological consevation الحفظ البيولوجي  9-ج 

Capillary electrophoresis التفريد الكهربى الشعرى  10-ج 

Carbohydrate analysis تحليل الكربوهيدرات   11-ج 

Chromosome microdissection and cloning الجراحات و الدمج الكروموسومي    12-ج

 الدقيق

Conservation of plant genes حفظ الجينات النباتية  13-ج 

Cryopreservation الحفظ بالتجميد  14-ج 

Current methods in waste management طرق حديثة فى معالجة المخلفات  15-ج 

Current techniques in animal reproduction تقنيات حديثة فى تكاثر الحيوان  16-ج 

Current techniques in biophysics ديثة فى الفيزياء الحيويةتقنيات ح  17-ج 

Current techniques in cell biology تقنيات حديثة فى بيولوجيا الخلية  18-ج 

Current technologies in bioremediation تقنيات حديثة فى االصحاح الحيوى  19-ج 

Current technologies in chemical industries تقنيات حديثة فى الصناعات الكيماوية  20-ج  

Current technologies in pharmaceutical industries تقنيات حديثة فى الصناعات الصيدالنية  21-ج  

Diagnostics, enzymes and analytical techniques المشخصات واالنزيمات  والتقنيات   22-ج

 التحليلية

DNA manipulation protocols طرق تناول د.ن . أ  23-ج 

Electrical manipulation of cells ناول الكهربى للخليةالت  24-ج 

Electron microscopy in molecular biology المجهرية االلكترونية فى البيولوجيا   25-ج

 الجزيئة 

Electroporation protocols for microorganisms طرق الدمج الكهربى فى الكائنات الدقيقة  26-ج 

Experimental biochemistry كمياء حيوية تجريبية  27-ج 

Experimental food microbiology ميكروبيولوجيا االغذية العملية  28-ج 

Experimental microbiology I  1الميكروبيولوجيا العملية   29-ج 

Experimental microbiology II 2الميكروبيولوجيا العملية   30-ج 

Experimental of anareobic digestion عملى-الهضم الالهوائى  31-ج 

Experiments in plant tissue culture I 1تجارب فى زراعة االنسجة النباتية   32-ج 

Experiments in plant tissue culture II 2تجارب فى زراعة االنسجة النباتية   33-ج 

Experiments in plant tissue culture III 3تجارب فى زراعة االنسجة النباتية   34-ج 



Field performance analysis systems نظم تحليل االداء الحقلي  35-ج 

Flow cytometry تقدير التدفق الخلوى  36-ج 

Gene bank systems نظم بنوك الجينات  37-ج 

Gene isolation systems نظم العزل الجيني  38-ج 

Gene molecular confirmation systems نظم التاكد الجيني الجزيئي  39-ج 

Gene rescue systems نظم انقاذ الجينات  40-ج 

Gene transfer systems نظم النقل الجيني  41-ج 

Histopathology علم االنسجة المرضية  42-ج 

Human cancer   (practical approach) مدخل عملى (السرطان فى االنسان  43-ج( 

Immunochemistry كمياء المناعة   44-ج 

In vitro mutagenesis protocols خطوات تكوين الطفرات معمليا  45-ج 

In vitro toxicity testing protocols معملياخطوات اختبار السمية   46-ج 

Inheritance pattern and segregation analysis انماط التوارث وتحليل االنعزاالت  47-ج 

Isolation, analysis and synthesis of RNA   ن.أرعزل وتحليل وتخليق ال   48-ج. 

Lipid analysis تحليل الليبيدات  49-ج 

Mammalian cell biotechnology ياتالتكنولوجيا الحيوية فى خاليا الثدي  50-ج 

Methods and protocols in electron microscopy طرق وبروتوكوالت فىالمجهر   51-ج

 االلكتروني

Methods in animal cell and tissue culture طرق فى زراعة الخلية واالنسجة   52-ج

 الحيوانية

Methods in biofertilizers طرق فى المخصبات الحيوية  53-ج 

Methods in biopesticides المبيدات الحيويةطرق فى   54-ج 

Methods in dairy biotechnology طرق فى التقنية الحيوية لمنتجات االلبان  55-ج 

Methods in environmental risk assesment طرق فى تقييم المخاطر البيئية  56-ج 

Methods in field crop biotechnology I طرق فى التقنية الحيوية لمحاصيل الحقل   57-ج

1 

Methods in field crop biotechnology II طرق فى التقنية الحيوية لمحاصيل الحقل   58-ج

2 

Methods in fruit biotechnology طرق فى التقنية الحيوية لمحاصيل   59-ج   

 الفاكهة

Methods in gene biotechnology طرق فى التكنولوجيا الحيوية  للجين  60-ج 

Methods in general and molecular bacteriology 61-ج  

 

 فى علم البكتريا الجزيئي العام طرق

Immunology methods I 1طرق فى علم المناعة   62-ج 

Immunology methods II 2طرق فى علم المناعة   63-ج 

Immunology methods III 3طرق فى علم المناعة   64-ج 

Methods in marine biotechnology طرق فى التقنية الحيوية البحرية  65-ج 

Methods in microbial biotechnology طرق فى البيوتكنولوجيا الميكروبية  66-ج 

Methods in molecular biology of DNA  طرق فى البيولوجيا الجزيئية  لل د.ن.أ  67-ج 

Methods in molecular cancer biology طرق فى بيولوجيا السرطان الجزيئية  68-ج 



Methods in molecular developmental biology مو الجزيئيةطرق فى بيولوجيا الن  69-ج 

Methods in molecular ecology طرق فى البيئية الجزيئي  70-ج  

Methods in molecular entomology طرق فى الحشرات الجزيئي  71-ج  

Methods in molecular geneticsand cytogenetics طرق فى الوراثة ووراثة الخلية الجزيئى  72-ج 

Methods in molecular hematology لدم الجزيئيةطرق فى علم ا  73-ج 

Methods in molecular mycology طرق فى الفطريات الجزيئية  74-ج 

Methods in molecular parasitology طرق فى الطفيليات الجزيئية  75-ج 

Methods in molecular plant breeding طرق فى تربية النبات الجزيئية  76-ج 

Methods in molecular taxonomy and evolution ور والتقسيم الجزيئيةطرق فى التط  77-ج 

Methods in molecular virology طرق فى الفيروسات الجزيئية  78-ج 

Methods in ornamental and medicinal plant 

biotechnology 

طرق فى التقنية الحيوية للنباتات الطبية   79-ج

 والعطرية

Methods in plant biochemistry and molecular 

biology 

لحيوية والبيولوجيا طرق فى الكيمياء ا  80-ج

 الجزيئية النباتية 

Methods in protein analysis طرق تحليل البروتين  81-ج 

Methods in radio-isotope طرق فى النظائر المشعة  82-ج  

Methods in seed biotechnology طرق فى التقنية الحيوية للتقاوى  83-ج 

Methods in trees biotechnology لالشجار طرق فى التقنية الحيوية   84-ج 

Molecular and cellular methods in developmental 

toxicology 

 طرق جزيئية وخلوية فى علم السموم  85-ج

Molecular endocrinology (Practical approach) غدد صماء جزيئية ) مدخل عملى (  86-ج 

Molecular immunology methods طرق فى المناعة الجزيئية  87-ج 

Molecular methods in plant pathology I 1طرق جزيئية فى امراض النبات   88-ج 

Molecular methods in plant pathology II 2الطرق الجزيئية فى امراض النبات   90-ج 

Monoclonal antibody protocols االجسام المضادة وحيدة النسيلة  91-ج 

Non-isotopic methods in molecular biology ولوجيا المعلمات غير المشعة فى البي  92-ج

 الجزيئية

Plant cell electroporation and electrofusion 

protocols 

دخال والدمج الكهربى للخلية إلطرق ا  93-ج

 النباتية

Plant gene isolation عزل الجينات النباتية  94-ج 

Plant gene transfer and expression protocols النقل والتعبير الجينى فى النبات  95-ج 

Germplasm systems نظم المادة الوراثية النباتية   96-ج 

Practical approach in animal virus pathogenesis الطرق المعملية فى الفيروسات الحيوانية  97-ج 

 الممرضة 

Practical approach in biochemical genetics الطرق العملية الوراثية الكيموحيوية  98-ج 

Practical approach in essential molecular biology ساسيات البيولوجيا أالطرق العملية فى   99-ج

 الجزيئية

Practical approach in growth factors الطرق العملية لمنظمات النمو  100-ج 

Practical approach in PCR الطرق العملية فى ال  101-جPCR   

Practical approach in plant molecular biology ة يالطرق العملية فى البيولوجيا الجزيئ  102-ج



 للنبات

Practical approach in pollination ecology الطرق العملية فى ايكولوجيات التلقيح  103-ج 

Practical medical microbiology I 1الميكروبيولوجيا الطبية العملية   104-ج 

Practical medical microbiology II 2الميكروبيولوجيا الطبية العملية   105-ج 

Practical plant virology كول الفيروسات النباتيةبروتو  106-ج 

Protein and peptide analysis by mass specrometry تحليل البروتين والببتيدات عن طريق   107-ج

 التقدير الطيفى الكلى

Protein architecture هندسة البروتينات  108-ج 

Protein bank system نظم بنوك البروتينات  109-ج 

Protein purification methods وتينطرق تنقية البر  110-ج 

Protein sequencing تحليل تتابعات البروتين  111-ج 

Protocols and applications of DNA markers طرق وتطبيقات واسمات المادة الوراثية   112-ج 

Recombinant gene expression protocols ات المؤلفةتعبير الجين  113-ج 

Special techniques تقنيات خاصة  114-ج 

Species diagnostics protocols طرق التشخيص النوعى   115-ج 

Tissue culture systems نظم زراعة األنسجة  116-ج 

Vegetable crop biotechnology (practical approach) التقنية الحيوية لمحاصيل الخضر  117-ج 

 ) مدخل عملى ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



 


