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التقدير للجنة قطاع الدراسات يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر ويسعدني و

 المجلس األعلى للجامعات، – الزراعية

ستاذ الدكتور/ ماهر حسب النبي للجنة الفرعية برئاسة السيد األوكل الشكر 

 17التي قامت بزيارة المعهد بتاريخ وزاهر أحمد،  األستاذ الدكتور/ السيدو

 الئحته الدراسية،تجهيزاته وم للوقوف على ما آل إليه المعهد و2019سبتمبر 

مراجعة دقيقة لالئحة معهد أبحاث النباتات تقديرنا لما قدموه من توصيات وو

 العطرية.الطبية و

 :ان للسيداألمتنالتقدير وأخص بالشكر وو

 جامعة الفيوم -أستاذ الكيمياء الحيوية  -محمد  زاهر أحمد األستاذ الدكتور/

متابعته الحثيثة وبصورة مكثفة، حتى تم إخراج هذه الالئحة في لجهوده و

 دعم في هذا الشأن،توجيه ونصح وما قدمه سيادته من عمل وصورتها الحالية، و

 ،،،واهلل الموفق

 المعهد عميد                                                                             
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 2                                                            ئحةذه الال يالسفاهيػ والسرطمحات الخاصة ب

 الالئحةومراجعة إعداد  السذاركؽن في
 مرادر إعداد الالئحة

4 
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 6 مقدمــــــة
 8 ورسالة السعيد وأىدافورؤيــــــة 

 01 عيسي لمسعيدالييكل التش
 00 القؽاعد العامة لمقيد والتدجيل الباب األول:
 05 السقررات الدراسية الباب الثاني:
 22 لدرجة الساجدتير السيشيلمدراسة القؽاعد العامة  الباب الثالث:
 26 درجة الساجدتير البحثي لمحرؽل عمى القؽاعد العامة الباب الرابع:

 28 لدرجة دكتؽراة الفمدفة  لمحرؽل عمى ةالقؽاعد العام الباب الخامس:
 الفمدفة هدكتؽراو  تي الساجدتير البحثيدرج الباب الدادس:           أحكام عامة لطالب
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26 
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 28 جمشدق البرنام: ميام 2ممحق  
 29 لمدرجات العمسية مقررات السعيد اإلجبارية: 2ممحق  
 41   متطمبات برنامج الساجدتير السيشي :4ممحق  
 40   : متطمبات برنامج الساجدتير البحثي5ممحق  

 متطمبات برنامج دكتؽراه الفمدفة: 6ممحق 
 لطبية والعطريةلمشباتات ا برنامج إنتاج ومعامالت ما بعد الحراد مقررات  :7ممحق   

42 
42 

 49 برنامج  كيسياء الشباتات الطبية والعطرية مقررات  :8ممحق 
 52 التكشؽلؽجيا الحيؽية لمشباتات الطبية والعطريةبرنامج   مقررات  :9ممحق 
 لمشباتات الطبية  برنامج  السدتحزرات الطبية والعطرية والدوائية مقررات :01ممحق 

 والعطرية            
57 

 60 السحتؽى العمسي لسقررات السعيد اإلجبارية: 00ممحق   
 62 البرامج الدراسية: السحتؽى العمسي لسقررات 05-02ممحق   
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 ئحةذه الال يالسفاهيػ والسرطمحات الخاصة ب
 التعريف السرطمح / السفيؽم

  اإلمتحان التأىيمي

Qualifying Examination 
 

دكتؽراه الفمدفة في أحد تخررات أحد متطبات الحرؽل عمى درجة 
السعيد، ويتزسؼ شقيؼ، شق شفيي، وآخر تحريري، والغرض مؼ ىذا 

قياس قدرة الطالب عمى استيعاب مؽضؽعات التخرص الرئيدي اإلمتحان 
والتخررات الفرعية السرتبطة بو بعسق وشسؽلية، كسا يقيس قدرة 

تراح حمؽل الطالب السشيجية عمى التأمل والتحميل واإلستشتاج وإق
 .مؽضؽعية لحل السذكالت العمسية

 الداعة السعتسدة 
Credit hour 

وحدة قياس أكاديسى لتحديد وزن السقرر بيؼ السقررات اآلخرى. وىى 
أو تدريبات معسمية  ،تعادل محاضرة نعرية مدتيا ساعة أو درس تطبيقى

ثسانى  أو فترة تدريبات تطبيقية ميدانية مدتيا ،مدتيا ساعتان فى األسبؽع
 ساعات فى األسبؽع خالل الفرل الدراسى.

 انسدم انذراسٍ

Transcript 
 

جسيع تقديراتو الحاصل عمييا في السقررات  َزصذ به طالب لمسجل ىؽ 
في جسيع محاوالتو وتدخل جسيعيا في حداب الستؽسط التراكسى لمدرجات 

 .في جسيع الفرؽل الدراسية

 انؼبء انذراسٍ

Study load 

داعات السعتسدة التي يقؽم الطالب بتدجيميا فى الفرل ىؽ عدد ال
الدراسي، ويجب مراعاة أال يقل العبء الدراسي السدجل لمطالب في أي 

، ساعة معتسدة 02معتسدة وأال يزيد عؼ ات ساع 9فرل دراسي عؼ 
بخالف  ساعات معتسدة 6 ىؽالعبء الدراسي خالل الفرل الريفي و 

 .ساعات السعيد اإلجبارية

 بات السقرراتمتطم
Prerequisite 

ىي مقررات إجبارية البد مؼ إجتيازىا أواًل بشجاح حتى يسكؼ التدجيل في 
 باقي السقررات.

 متؽسط نقاط الدرجات 
Grade Point Average 

(GPA) 

ىؽ مجسؽع نقاط ساعات جسيع السقررات الدراسية التى حرل عمييا 
التي أكسميا  الدراسية،الطالب مقدؽم عمى مجسؽع ساعات جسيع السقررات 

 .الطالب في الفرل الدراسى
 األكاديسية السرجعية السعايير

Academic Reference 

Standards, ARS 

 .لخريجي السعيدالسؽاصفات القياسية العامة 

 السعدل التراكسى
Cumulative Grade Point 

Average (CGPA) 

ريق عؼ ط CGPAطؽل فترة الدراسة ويتػ حداب  GPAىؽ متؽسط 
لجسيع السدتؽيات الدراسية مقدؽم عمى عدد السدتؽيات  GPAجسع 

 الدراسية.
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 مشدق البرنامج
Program coordinator 

يعيؼ مشدق لكل برنامج مؼ يكؽن عزؽ مؼ أعزاء ىيئة التدريس و 
عمى إقتراح  اً بقرار مؼ عسيد السعيد بشاء بالسعيد برامج الدراسات العميا

 .س السعيدمجمس القدػ بعد مؽافقة مجم

 مقررات اإلختيار الحر  
Free choice courses 

خالف )مؼ أي قدػ عمسي آخرمقررات إختيارية يقؽم الطالب بإختيارىا 
، خارجومؼ و أ قدام السعيدداخل أمؼ  (القدػ العمسي السدجل بو الطالب

مع عمى أن تكؽن ذات صمة  ،السذرف األكاديسي الطالب مع ويحددىا
تحدب ساعاتيا السعتسدة ضسؼ الداعات الدراسية بسؽضؽع دراستو، و 

 .السقررة لمطالب

 السقررات الدراسية التكسيمية
Complementary 

courses 

ويؽافق عمييا مجمس  السختص العمسي يحددىا مجمس القدػمقررات 
السعيد بذأن قبؽل تدجيل الطالب الؽافديؼ أو  الطالب الحاصميؼ عمى 

بالدرجات العمسية السختمفة بالسعيد. البكالؽريؽس في غير التخرص 
ساعات  9عدد السقررات التكسيمية عؼ ثالثة مقررات ) يتجاوزويجب أال 

كذرط لتدجيل وحدة  02قل عؼ يبحيث ال لمساجدتير السيشي و  معتسدة(
ويجب أال يقل الستؽسط التراكسى لتمغ  ،البحثي مقررات الساجدتير

و ىذه السقررات ضسؼ ساعات ، والتحدب ل(C)السقررات عؼ تقدير جيد 
 البرنامج.

 لجشة اإلشراف
Advisory committee 

 هيقرىا مجمس السعيد عمى الطالب السدجل لدرجة الساجدتير أو الدكتؽرا
بشاء عمى إقتراح مجمس القدػ العمسي السختص ووفق خطة القدػ 
البحثية مؼ بيؼ األساتذة أو األساتذة السداعديؼ، ويجؽز لمسدرسيؼ 

راك في اإلشراف بذرط أن يكؽن قد أمزى سشة واحدة عمى شغمو اإلشت
لؽظيفة مدرس عشد اإلشراف عمى درجة الساجدتير وسشتيؼ لإلشراف عمى 
درجة دكتؽراة الفمدفة. ويجب أن يكؽن السذرف الرئيدي استاذًا أو 

 أستاذًا مداعدًا لمساجدتير ويكؽن استاذًا في حالة الدكتؽراة.

 ذةلجشة الحكػ والسشاق
Defence committee 

يقرىا مجمس السعيد لمحكػ عمى صالحية رسالة الطالب السدجل لدرجة 
الساجدتير أو الدكتؽراه، ومشاقذتيا، بشاء عمى إقتراح مجمس القدػ 

 العمسي السختص
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 الالئحةومراجعة إعداد  السذاركؽن في

 مستاز دمحم يحيى  .دأ. 
 ،العمؽمكمية  ،فديؽلؽجيا الشباتأستاذ 

 .جامعة بشي سؽيفأبحاث الشباتات الطبية والعطرية،  معيدعسيد قائػ بأعسال 
 أحسد دمحم  اىرأ.د. ز  

 جامعة الفيؽم. أستاذ الكيسياء الحيؽية،

  فيـبـــي فرج هللا لسعي .د 
  دلة،لريكمية ا السداعد،الريدلية أستاذ الكيسياء العزؽية 

وكيل معيد أبحاث الشباتات الطبية والعطرية لذئؽن الدراسات العميا قائػ بأعسال 
 .جامعة بشي سؽيف ،والبحؽث

 وائل سعد الديد  .د 

 ،الزراعةكمية ، ، قدػ الؽراثةأستاذ الؽراثة والؽراثة الجزيئية السداعد

السجتسع  دمةخذئؽن لوكيل معيد أبحاث الشباتات الطبية والعطرية قائػ بأعسال 
 .جامعة بشي سؽيف ،وتشسية البيئة

 أشرف شؽقي عثسان. دأ. 
 جامعة الفيؽم. ،كمية الزراعة ،ورئيس قدػ البداتيؼأستاذ 

 حديؼ شعبان حديؼ  .د 

 جامعة بشي سؽيف. ، كمية العمؽم،إداري بالبرامج الجديدة
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 مرادر إعداد الالئحة

 الدستؽر السرري. 
 .2121ر خطة التشسية السدتدامة: مر 
 الخطة اإلستراتيجية لسحافعة بشي سؽيف. 
 قانؽن تشعيػ الجامعات والئحتو التشفيذية. 
 السجمس األعمى لمجامعات. قرارات 
 الخطة اإلستراتيجية لجامعة بشي سؽيف. 
 إحتياجات السجتسع السحمي بسحافطة بشي سؽيف. 
 التؽجيات العمسية الحديثة. 
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 مقدمــــــــــــة
ستقل إ، ثؼ  1981جيشة بشي سؾيف عام جامعة بشى سؾيف كفخع لجامعة القاىخة في منذأت 

، 2005لدشة  84فخع عؽ جامعة القاىخة وأصبح جامعة مشفرمة بسؾجب القخار الجسيؾري رقؼ ال
 ي والتظبيق.سمبالبحث الع تتسيدوىي ، اكمية ومعيج   33ا حالي  وتزؼ الجامعة 

 ،لبخامجيا التعميسية يحاتتدعى الجامعة إلى التظؾيخ السدتسخ لمعسمية التعميسية مؽ خالل التقييؼ ال
كسا  ،والعالسية ،واإلقميسية ،بيؽ الجامعات السحمية ا مخمؾقا  تأخح مكان   حتىوضسان جؾدة األداء 

ججيجة تؾاكب التظؾرات الدخيعة في مجاالت التكشؾلؾجيا ومعاىج كميات  تعى الجامعة إلى إنذاء
  الحجيثة لجفع التشسية واإلنتاج.

والعظخية مؽ أىؼ مؾارد الجخل القؾمي السرخى، حيث تسثل ندبة الشباتات الظبية تعتبخ 
ىحا باإلضافة إلى إمتالك مرخ ثخوة مؽ الشباتات البخية   % مؽ اإلنتاج،90 حؾالي الرادرات

عجيج مؽ ت فاعميتيا في الؾقاية والعالج لعجيج مؽ الجراسات السعسمية لتثبجخيت عمييا أالتي 
 األمخاض. 

ؽ الجراسات حاجة قظاع الشباتات الظبية والعظخية في مرخ إلى السديج عجيج منتائج وأعيخت 
مؽ اإلىتسام عمى مدتؾى البحث والتظؾيخ واستخجام الؾسائل التكشؾلؾجية الحجيثة في تقشيات 

ضافة إلى الحاجة لتزافخ استخالص السؾاد الفعالة، ىحا باإلو  ،والتجؽيف ،واإلنتاج ،الدراعة
 ،الريجلةمثل: حا القظاع مؽ التخررات السختمفة عامميؽ في ىوتكامل جيؾد الباحثيؽ ال

العامميؽ والسشتجيؽ. اإلنتاج، و لمعسل عمى حل السذكالت التي تؾاجو  ،العمؾم األساسية ،الدراعة
كسا أن ىشاك حاجة ماسة إلى تقؾية العالقة بيؽ السشتجيؽ ومؤسدات البحث لخمق شخاكة فعالة، 

زيادة حجؼ الرادرات مؽ السؾاد الخام والسشتجات السرشعة القائسة و  ،تستمػ القجرة عمى التشافذ
 إلى دول العالؼ السختمفة. ،عمى الشباتات الظبية والعظخية

ستخالص السؾاد الفعالة إأو عؽ طخيق  ،وتتعجد استخجامات ىحه الشباتات في صؾرتيا السباشخة
 ،ر ومدتحزخات التجسيلوصشاعة العظؾ  ،والرشاعات الغحائية ،في صشاعة الجواءلتجخل 

وغيخىا، مسا يزع الرادرات السرخية في مخكد مخمؾق بيؽ الرادرات العالسية خاصة إلى دول 
بإعتبارىؼ أكبخ األسؾاق السدتؾردة لألعذاب الجافة  ،والؾاليات الستحجة ،اإلتحاد االوروبي

 والبحور.   
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والشباتات ؽ السحاصيل محافغة بشي سؾيف محافغة زراعية واعجة بسا تشتجو م وحيث إن
الشباتات الظبية والعظخية، والتي تعتبخ محاصيل مؽ ندبة عالية  وتسيدىا الشدبي بإنتاجالسختمفة، 

ترجيخية مؽ الجرجة األولي، مسا يؤىل السحافغة إلى تبؾء مكانة مخمؾقة بيؽ محافغات 
آفاق حجيثة  مؽيا الحيؾية التكشؾلؾج وتسثم باإلضافة إلى ماىحه الدمعة التشافدية،  يالجسيؾرية ف

بغخض السختمفة  والدراعة السدتجامة لتظؾيخ قظاع الشباتات الظبية والعظخية عمى األوج يف
 ستخالص السؾاد الفعالة.إ

إنذاء معيج أبحاث الشباتات الظبية والعظخية  ي أت جامعة بشي سؾيف أنو مؽ الزخور إرتلحلػ 
رئيذ مجمذ الؾزراء الديج قخار  ، لحلػ صجرجامعةالبكأحج السؤسدات البحثية والتعميسية السمحقة 

أبحاث الشباتات و  مجال دراسة وبحثي متسيد في يمعيج أكاديس بإنذاء ،2017لدشة   1409رقؼ  
ومؾاجية الظمب  ي،والجولي، وذلػ لسؾاكبة التقجم العمس يالسحم ييؽالظبية والعظخية عمى السدتؾ 

بيت أن يكؾن السعيج  كسا يتؾقع ،القائسة عمييا رشاعاتلوا ،الشباتات عمى ىحهالسحمي والخارجي 
 خبخة لإلستذارات الفشية ؼيسا يخص إنتاج الشباتات الظبية والعظخية.

 يزؼ السعيج األقدام التالية:
 األقدام العمسية لمسعيد وأكؽادىا

Code Department No. 

PRH 

 يةإنتاج ومعامالت ما بعد الحراد لمشباتات الطبية والعطر قدػ 
Production and Post-harvest Treatments for 

Medicinal and Aromatic Plants 

 

1 

CHM 
 الشباتات الطبية والعطرية كيسياءقدػ 

Chemistry of Medicinal and Aromatic Plants 

 

2 

BTC 
 التكشؽلؽجيا الحيؽية لمشباتات الطبية والعطريةقدػ 

Biotechnology for Medicinal and Aromatic Plants 

 

3 

PPM 

 السدتحزرات الطبية والعطرية والدوائيةقدػ 
Pharmaceuticals of Medicinal and Aromatic 

Preparations 

 

4 
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 السعيد رؤيـــــــة
 ابحثيً و  ًياأكاديس ان يربح معيدً أل باتات الطبية والعطرية الشمعيد أبحاث  دعىي

ية، السحم ياتا ورائًدا في مجال الشباتات الطبية والعطرية عمى السدتؽ متسيزً 
وصشاعة  ،نتاجإو  ،ستخدام أفزل الطرق العمسية لتطؽيرإ، بةوالدولي واإلقميسية،

 يا. عميالقائسة األخرى والتطبيقات  ،الشباتات الطبية والعطرية
 

 السعيد رســــــالة
وتقديػ حمؽل مبتكرة في مجال أبحاث الشباتات الطبية  ،إنتاج ونذر السعرفة

إحتياجات  ةتمبي، و السشافدة ىوإعداد كؽادر عمسية مؤىمة قادرة عم ،والعطرية
ستذارات في ىذا إلوا ،دراساتالو  ،عمسيةالث ؽ حالبوإجراء  السختمفة، ق العسلاسؽ أ

ػ يأفزل برامج تعم تقديػو  ،كب السدتجدات العمسية والتكشؽلؽجيةؽايبسا  ،السجال
 سعايير الجؽدة السحمية والعالسية.ل وتدريب مطابقة
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 السعيد أىداف
ليا القدرة عمى مؼ حسمة الساجدتير والدكتؽراه، يكؽن إعداد كؽادر عمسية  

 .ريةالتحديث والتطؽير في تكشؽلؽجيا إنتاج وصشاعة الشباتات الطبية والعط
وتحميل الشباتات الطبية  ،وإنتاج ،إجراء أبحاث عمسية في مجال زراعة 

تطؽير ، بسا يديػ في واألساليب العمسية تقشياتال ستخدام أحدثإب ،والعطرية
 قطاع الشباتات الطبية والعطرية بسحافعة بشي سؽيف.

فى  ،وورش عسل ،ولقاءات عمسية ،وندوات ،مؤتسراتو  تشفيذ برامج تدريبية، 
 .الشباتات الطبية والعطريةإنتاج  مجاالت تمفمخ

بغرض  التعاون مع الجيات اإلنتاجية والبحثية ذات اإلىتسام السذترك 
 نتاج البذور.إاستشباط أصشاف جديدة و 
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 انهُكم انتنظًٍُ نًؼهذ أبحبث اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

 بدبيؼت بنٍ سىَف
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 الباب األول
 عد العامة لمقيد والتدجيلالقؽا

 السشح (:0مادة )

 ،بشاء  عمى طمب مجمذ معيج أبحاث الشباتات الظبية والعظخية ،تسشح جامعة بشي سؾيف
 :السعيجتخررات  في مجالالجرجات العمسية، والجرجات السيشية العميا اآلتية 

 .درجة الساجدتيخ السيشي في مجال التخرص 
 التخرص. درجة الساجدتيخ البحثي في مجال 
 .درجة دكتؾراة الفمدفة في مجال التخرص 

 مجال تخررات السعيد:
 إنتاج ومعامالت ما بعج الحراد لمشباتات الظبية والعظخية 
 الشباتات الظبية والعظخية كيسياء 
 التكشؾلؾجيا الحيؾية لمشباتات الظبية والعظخية 
 السدتحزخات الظبية والعظخية والجوائية 

 جديدة (: تخررات بيشية2مادة )

 ،ولجشة الجراسات العميا والبحؾث بالسعيج ،بعج مؾافقة مجالذ األقدام ،يجؾز لسجمذ السعيج
، بعج الفمدفة ه الساجدتيخ )السيشي والبحثي(  ودكتؾرا  تيإستحجاث تخررات بيشية ججيجة لجرج

 أخح مؾافقة السجمذ األعمى لمجامعات.
 (: العام األكاديسي2مادة )

 كسا يمي:تحدد مؽاعيد الدراسة 
 ي فرل الخريفالFall semester:  ويدتسخمؽ شيخ سبتسبخع الثالث ؾ في األسبيبجأ ، 

 .اإلمتحاناتفتخة خالف  ي،أسبؾع دراس 15لسجة 
 ي فرل الربيعالSpring semester:  يأسبؾع دراس 15ايخ ولسجة مؽ شيخ  فبخ يبجأ 

  .خالف اإلمتحانات
 ي فرل الريفالSummer semester:  حتى نياية  يدتسخشيخ يؾليؾ و يبجأ خالل

 بومذخوع التخخج لظال ،ويدسح ؼيو بالتدجيل لؾحجات التجريب الريفي ،أغدظذشيخ 
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ساعات معتسجة( لجسيع  6قري )بحج أ الجراسية ، والتدجيل لمسقخراتيالساجدتيخ السيش
وتمتدم جسيع األقدام بتجريذ مقخرات ىحا الفرل بسا ال يخل بعجد الداعات  .بالظال

 راسية في فرمي الخخيف والخبيع.الج

 (: مؽاعيد التقدم لمدراسات العميا4مادة )
األول مخة واحجة كل عام جامعي في  يالساجدتيخ السيشيتقجم الظالب بظمبات اإللتحاق ب-0

  يؾم ا. 15ولسجة شيخ يؾليؾ مؽ 
ول األ، في يالقيج لجرجتي الساجدتيخ البحثي ودكتؾراة الفمدفة مختيؽ كل عام جامعيتؼ  -2

شيخ األول مؽ  ومؽ ،خخيفيلمفرل الجراسي ال يؾم ا، وذلػ 15ولسجة شيخ يؾليؾ مؽ 
 الخبيعي.لمقيج في الفرل الجراسي  يؾم ا 15يشايخ ولسجة 

السخترة أعجاد الظالب  العمسية بشاء  عمى إقتخاح مجالذ األقدام ،يحجد مجمذ السعيج -3
 الحيؽ يقبمؾا سشؾي ا.

 قبؽل والتدجيل(: الذروط العامة لم5مادة )

فى العمؾم الدراعية، أو العمؾم، أو العمؾم  أن يكؾن حاصال  عمى درجة البكالؾريؾس -1
أو السعاىج  ،خخى مؽ إحجى الجامعاتالكميات العسمية األ مؽأو ما يشاعخىا  ،الريجالنية

 .السعيجتخررات أحج  يف السعتخف بيا مؽ السجمذ األعمى لمجامعات
وأن يحرل عمى مؾافقة   ،تإن وجج ،القدؼ العمسيلجراسة باالظالب شخوط  يأن يدتؾف  -2

 .ومجمذ السعيج ،مجمذ القدؼ السختص
 التقجيخاتبشيادة  ،شيادة البكالؾريؾس الظالب السدتشجات والشساذج السظمؾبة: يأن يدتؾف -3

 .شيادة السيالد ،السؾقف مؽ التجشيج )لمحكؾر فقط( ،والسعجل التخاكسي
 الدساح لو كتابةليا و  ،سة الظالب في الجرجة العمسية الستقجممؾافقة جية العسل عمى درا -4

 لقخارات مجمذ الجامعة السشغسة لحلػ. اطبق  التفخغ الالزم لمجراسة، ب
 الدشؾية. إال بعج سجاد الخسؾم الجراسية السعيجالظالب مدجال  في  اليعتبخ -5
ضخورية لقبؾل  متظمبات إضاؼية تحجيج جامعةالمجمذ  ةؾافق، بعج مسجمذ السعيجليجؾز  -6

 الظالب الججد.
يحجدىا  يإلجخاءات قبؾل الظالب الؾافجيؽ الت اعى قيج الظالب غيخ السرخييؽ وفق  يخا  -7

 مجمذ جامعة بشي سؾيف. لحلػ مؽ والقخارات السشغسة ،السجمذ األعمى لمجامعات
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مؽ مكان معتخف بو، وتقجم الذيادة ضسؽ مدتشجات  ICDLالحرؾل عمى شيادة  -8
 التدجيل.

 (: إيقاف القيد/ التدجيل 6) مادة

ولجشة الجراسات العميا والبحؾث بالسعيج  ،لسجمذ السعيج بشاء عمى إقتخاح مجمذ القدؼ السختص
 دراسي، جسالية ال تديج عؽ عامإأن يؾقف قيج أو تدجيل الظالب السقيج بالجراسات العميا لسجة 

ت السج: التجشيج، الدفخ لمخارج في بذخط أن يكؾن إيقاف في السجة األساسية لمبخنامج )غيخ فتخا
تقجم الظالب  حالرعاية الظفل(، وذلػ ، السخض، الؾضع في حاالتجازة خاصة إ ،ميسة رسسية

وتدقط ىحه السجة مؽ  ،ا بالسدتشجات الجالة عمى ذلػبعحر مقبؾل يسشعو مؽ مؾاصمة دراستو مجعس  
 وال يدجد عشيا رسؾم دراسية. ،الفتخة السحجدة لمجراسة

 التدجيل  أو (: إلغاء القيد7) مادة
ومجمذ القدؼ السختص  ،يجؾز لسجمذ السعيج بشاء  عمى مؾافقة لجشة الجراسات العميا والبحؾث

 أن يؾافق عمى إلغاء قيج/ تدجيل الظالب في الحاالت التالية:
 .لمسقخرات GPAي السعجل التخاكس يفC) جيج ) تؾسط تقجيخاتذا لؼ يحرل عمى مإ -1
 مجة أقراىا ثالث سشؾات مؽ تاريخ القيج يف يمى الساجدتيخ السيشإذا لؼ يحرل ع  -2

 األعحار السقبؾلة. خالف
 سشؾات مؽ تاريخ القيج أربعمجة أقراىا  يإذا لؼ يحرل عمى الساجدتيخ البحثي ف -3

 األعحار السقبؾلة. خالف
 خالف سشؾات مؽ تاريخ القيجخسذ مجة أقراىا  يف درجة الجكتؾراه إذا لؼ يحرل عمى  -4

 عحار السقبؾلة.األ
 (F). بتقجيخ إذا تكخر رسؾبة مختيؽ في أحج السقخرات الجراسية  -5
والدمؾك وفقا  لشتيجة التحقيق الحي يجخى  إذا أخل بالسثل والتقاليج الجامعية وحدؽ الديخ -6

 والسبشي عمى المؾائح الجامعية السشغسة لحلػ. ،معو
يحفع لو حق  يوالح ،يفيج إلغاء تدجيموذا تجاوز السجة السقخرة بؾقف القيج ولؼ يتقجم بسا إ -7

 .إعادة التدجيل بعج زوال العحر
 .مقبؾل كامل بجون عحر يإذا انقظع عؽ الجراسة فرل دراس -8
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بجون عحر مقبؾل، واليجؾز إعادة  ،أو مذخوع التخخج ي،إذا انقظع عؽ التجريب الريف -9
 .تدجيل الظالب السفرؾل بأي مؽ ىحه األسباب مشفخدة أو مجتسعة

 (: إعادة القيد8) مادة
 لغاء القيج.إيجؾز إعادة القيج بعج مخور عام عمى األقل مؽ  -1
تست دراستيا قبل وقف  ييجؾز إعفاء الظالب السعاد قيجه مؽ دراسة بعض السقخرات الت -2

مجمذ عمى نجاحو فييا أكثخ مؽ خسذ سشؾات بذخط مؾافقة  القيج، إذا لؼ يكؽ قج مخ
 القدؼ السختص ومجمذ السعيج.
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 الباب الثاني
 السقررات الدراسية

 سمطة مجمس السعيد(: 9مادة )

 .نغام الداعات السعتسجةفي الجراسة يتبع السعيج  -1
 طبق ا لستظمبات الجؾدة، بعج تؾصيف مقخرات بخامج الجراسات العميا يعتسج مجمذ السعيج  -2

 .عمسيةلذ الاسججسيع القبل ا مؽ إعجادى
الفرل ساعات معتسجة في  3ا  بؾاقع عسمي   اتظبيؿي   اختص مقخر  السالعمسي يحجد القدؼ  -3

 الجراسي األخيخ لظالب بخنامج الساجدتيخ السيشي.
وذلػ بعج مؾافقة دراسية، إضافة أو ححف مقخرات ظمب لسجمذ القدؼ أن ي جؾزي  -4

 مع اإلحتفاظ بالداعات السقخرة لكل بخنامج. السجمذ األعمى لمجامعات،
لذ اتحجيج متظمبات سابقة لجراسة السقخرات الجراسية بعج مؾافقة مجيجؾز لسجمذ القدؼ  -5

 .قدام السعشيةاأل
 .ةيسقخرات الجراسالمجمذ السعيج الحج األدنى لعجد الظالب لفتح  يقخر -6
 لسجمذ السعيج الحق في مشاقذة الخظط التعميسية والتجريبية السقجمة مؽ األقدام. -7

 (: نعام تكؽيد السقررات 01مـادة )

 نغام كؾدي مؽ أحخف وأرقام لترشيف بخامج ومقخرات الجراسات العميا كسا يمي: يتبع -1
  )600كؾد  :بخنامجي الساجدتيخ)السيشي، البحثي . 
   700كؾد  :بخنامج الجكتؾراه. 

ق مؽ اسؼ بالمغة اإلنجميدية تذت يتكؾن الكؾد الخاص لمسقخرات الجراسية مؽ ثالثة أحخف  -2
حاد والعذخات لمجاللة عمى تختيب الحخوف، رقسي األ ميالقدؼ السعشي بتجريذ السقخر، ي

، أما رقؼ السئات فيجل عمى مدتؾى الساجدتيخ السقخر في القدؼ السعشي بتجريذ السقخر
 . (700(، الجكتؾراه )600)

 ( بعج الكؾد الخاص بالسقخر.(E، يؾضع حخف Electivesفي حالة السقخرات اإلختيارية   -3
 الستبع. جعمى نغام التكؾي ويبيؽ الججول التالي أمثمة
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، بيشسا لسقخرات درجة INS 800تأخح مقخرات متظمبات السعيج لجرجتي الساجدتيخ الكؾد  -4
 .INS 900الجكتؾراه 

 أمثمة لشعام تكؽيد السقررات الدراسية
 

Department 

 

Code Example of courses 

Department of Production and 

Post-harvest of Medicinal and 

Aromatic Plants 

إنتاج ومعامالت ما بعد الحراد قدػ 
 لمشباتات الطبية والعطرية

 

 

 

PRH 

PRH 601: Principals of production 

of medicinal and aromatic plants  

 أسس إنتاج الشباتات الطبية والعطرية
PRH 612E: Medicinal and 

aromatic plant diseases 

 )اختياري( ة والعطريةأمراض الشباتات الطبي
Department of Chemistry of 

Medicinal and Aromatic 

Plants 

 كيسياء الشباتات الطبية والعطريةقدػ 
 

 

CHM 

 

 

CHM 601: Chemistry of aromatic 

compounds 
 السركبات العطريةكيسياء 

CHM 611E: Antioxidant activity 

of natural products 

دات لألكددة لمسشتجات الشذاطات السزا
       )اختياري( الطبيعية

Department of Biotechnology 

for Medicinal and Aromatic 

Plants 

التكشؽلؽجيا الحيؽية لمشباتات الطبية قدػ 
 والعطرية

 

 

 

 

BTC 

BTC 601: Biochemistry (Adv.) 

  )يتقذو(  كيسياء حيؽية

BTC 615E:  Biology modeling 

 )اختياري( ة الحيؽيةالشسذج 
BTC 701: Virology 

     عمػ الفيروسات
BTC 715E: Genetic population 

  وراثة عذائر

Department of 

Pharmaceuticals of Medicinal 

and Aromatic Preparations 

قدػ السدتحزرات الطبية والعطرية 
 والدوائية

PPM 

PPM 601: Recent advances in 

pharmacognosy  
العقاقيرالتطورات الحديثة في علم   

PPM 613E: Drug analysis 

 تحليل األدوية   
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 السقررات نقل: (00)مـادة 
السؾافقة  ،لجشة الجراسات العميا والبحؾثو  ،مجمذ القدؼ مؾافقة ، بشاء  عمىيجؾز لسجمذ السعيج

سبق لمظالب دراستيا في أي  يلتسجة لسقخرات الجراسات العميا اعجد مؽ الداعات السعت نقل عمى
 وفق الذخوط التالية:، خف بو مؽ السجمذ األعمى لمجامعاتكمية أو معيج عمسي معت

 خارجيا،أو مؽ  ،داخل الجامعةمؽ سؾاء آخخ  يمؽ بخنامج دراس السشقؾل أن يكؾن السقخر -1
 السعيج.، ومحتؾاه العمسي مكافيء لمسقخرات السشاعخة في لمجرجة السظمؾبة يءومكاف ي مؾاز 

و أجبارية إمؽ بيؽ متظمبات الحرؾل عمى الجرجة كسقخرات ىحه السقخرات أن تكؾن  -2
 .ختياريةإ

 تدجيمو بالسعيج.خسذ سشؾات مؽ تاريخ أكثخ مؽ إجتيازه لمسقخر أال يكؾن قج مزى عمى  -3
 يعادلو ما أو(C) جيج  بتقجيخ ال يقل عؽ ىحه السقخرات قج نجح فيالظالب أن يكؾن  -4

 ه.لجرجة الجكتؾرا بالشدبة ( B)جيج ججا  عمى األقل و  ،بشؾعيولساجدتيخ جة ابالشدبة لجر 
مؽ مجسؾع الداعات الجراسية الالزمة % 30ة عؽ شقؾليديج مجسؾع الداعات الس أال -5

 .لمحرؾل عمى الجرجة
 .درجو عمسية أخخى  عمى شيادة أو ىح الداعاتبسؾجب  قج حرل الظالب كؾن يأال  -6
  ي لمظالب.جسالاإل يالتخاكس عجلفي حداب السة شقؾلة الستجخل الداعات السعتسجأال  -7

 (: تدجيل السقررات02مادة )

، إال بعج Prerequisitesال يدتظيع الظالب تدجيل مقخر إجباري لو متظمبات سابقة  -1
 .الشجاح في الستظمب أوال  

ساعات معتسجة(، ولظالب الجكتؾراه  3ختيار مقخر واحج )إيدسح لظالب الساجدتيخ ب -2
ختيار حخ مؽ البخامج إكمؽ بيؽ السقخرات اإلختيارية، ساعات معتسجة(،  6يار مقخريؽ )اخت

األخخى بالسعيج، أو أي كمية، أو معيج آخخ بالجامعة، باإلضافة إلى بؿية مقخرات البخنامج 
 اإلختيارية.  

راسة مؽ بجء الج األوليتؼ تدجيل الظالب لمسقخرات الجراسية في مؾعج غايتو نياية األسبؾع  -3
 لكل فرل دراسي. 
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 ذخفمويعتسج مؽ  ،سقخراتالنسؾذج تدجيل  دتؾفيالظالب السقخرات السشاسبة وي يختار -4
)في حالة الساجدتيخ  والسذخف الخئيدي ،(اجدتيخ السيشيفي حالة الس) مذخوع التخخج

 (.ه الجكتؾرا و  البحثي

ة معتسجة خالل ساع 12ساعات معتسجة  والحج األقرى  9الحج األدنى لتدجيل السقخرات  -5
كثخ مؽ مقخريؽ في الفرل الجراسي أيتؼ تدجيل  ، وال)الخخيف والخبيع( الفرل الجراسي
 الجامعة.متظمبات و اإلجبارية ساعات معتسجة، بخالف متظمبات السعيج  6الريفي بؾاقع 

 لمظالب التدجيل في مقخرات دراسية بحج أقرى مقخريؽ دراسييؽ فى كمية أخخى أو يجؾز -6
آخخ معتخف بو وذلػ بعج مؾافقة مجمذ القدؼ السختص ومجمذ السعيج بشاء  عمسى معيج

مذخوع التخخج لظالب الساجدتيخ السيشي أو لجشة اإلشخاف لظالب عمى إقتخاح مذخف 
  .لمجرجات يالتخاكس عجلحداب الس يوتجخل ىحه السقخرات فالساجدتيخ البحثي والجكتؾراة، 

 الحذف واإلضافة(: 02مادة )

مؽ بجاية الفرل  الثانيسبؾع قبل نياية األ يزيف أى مقخرأو  لب أن يححفيحق لمظا -1
مجمذ و  ،ومؾافقة مجمذ القدؼ ،عتسادهإ نسؾذج الححف واإلضافة و  استيفاءبعج ي الجراس

 دون أن يغيخ ي،أو األقرى لمعبء الجراس ،بذخط عجم تجاوز الحج األدنى ،السعيج
 فرل الجراسي يجؾز الححف واإلضافة فى الوال، يالحي تؼ ححفو في سجمو الجراس السقخر

 .الريفي

 فرلالبجاية سبؾع الدادس مؽ قبل نياية األجراسي السقخر ال مؽندحاب ُيدسح لمظالب باإل -2
أو  ،مذخوع التخخجذخف عتساده مؽ مإ ندحاب و نسؾذج اإل استيفاءبعج  الجراسي، وذلػ

تحدب لمظالب ساعات ىحا  وفي ىحه الحالة ال ،مؾافقة مجمذ القدؼو  السذخف الخئيدي،
 .ي( في سجمو الجراسW) مشدحب تقجيخ وويخصج ل ،السقخر

 ،تؾصية مجمذ القدؼ السختصو طمب لجشة اإلشخاف عمى  ابشاء   ،يجؾز لسجمذ السعيج -3
عمى تعجيل السقخرات الجراسية لمظالب دون اإلخالل بعجد الداعات السعتسجة الجراسية 

  :، وذلػ في الحاالت التاليةالسحجدة
  تغييخ مؾضؾع البحث 
  فرؾل دراسية متتالية  3عجم تجريذ السقخر لسجة 
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  إضافة مقخر أو أكثخ لؼ يدبق لمظالب دراستيا مؽ مقخرات الجراسات العميا
مخ عمى  يالسختبظة بالتخرص وبحج أقرى ثالث مقخرات كبجيل لمسقخرات الت

 دراستيا أكثخ مؽ السجة السقخرة 
 بسؾافقة نائب رئيذ ، بعج لتخاكسى لمجرجات السظمؾبةإستكسال إجسالى الستؾسط ا

 الجامعة لذئؾن الجراسات العميا والبحؾث.
 (: قؽاعد اإلمتحانات04مادة )

خالل  خبيعيوالفرل الجراسي ال ،خالل شيخ يشايخ خخيفيالفرل الجراسي ال اتعقج إمتحانت -1
 والفرل الجراسي الريفي خالل شيخ سبتسبخ. ؾ،شيخ يؾني

عتحار الظالب عؽ دخؾل اإلمتحان لسختيؽ فقط خالل دراستو، إ السعيج قبؾل يجؾز لسجمذ  -2
ا بسبخر يقبمو مجمذ السعيج بعج أخح رأي لجشة إذا تقجم بظمبو قبل بجء اإلمتحان مجعس  

في أقخب اإلمتحان  وعمى ىؤالء الظالب دخؾلالجراسات العميا والبحؾث والقدؼ السختص، 
 .فخصة

ح الخاصة باإلمتحانات ونتائج اإلمتحانات، في ضؾء قخارات يعتسج مجمذ السعيج المؾائ -3
 مجمذ الجامعة في ىحا الذأن.

 الداعاتعمى األقل مؽ  %75 متحان الشيائي إال إذا حزخب دخؾل اإلُيدسح لمظال ال -4
إذا تجاوزت ندبة و ، سؾاء السحاضخات، أو الجروس العسمية والتظبيقات لمسقخر التجريدية

خالل  يالتجريدية لمسقخر بجون عحر رسس الداعاتجسؾع عجد مؽ م %25 غياب الظالب
عؽ طخيق إدارة  يؾجو إليو رئيذ القدؼ إنحارا   ،األولى مؽ الفرل الجراسي دتة أسابيعال

الػياب بجون عحر رسسي  إذا تكخرو  ،سقخرستاذ الأعمى تقخيخ  ا  بشاء بالسعيج الجراسات العميا
ويخصج لو  ،ياية الفرل بسؾافقة مجمذ السعيجمتحان نإالظالب بحخمانو مؽ دخؾل  يخظخ

 . (FW)ا مؽ السقخرا إجباري  ا اندحاب  مشدحب   يفي سجمو الجراس

 (: الشجاح والرسؽب05مادة )

جسيع تقجيخاتو الحاصل عمييا في  Transcript مظالبل األكاديسي دجلاليخصج في  -1
لمجرجات في  ياكسالتخ  عجلوتجخل جسيعيا في حداب الس ،محاوالتو السقخرات في جسيع

  .جسيع الفرؾل الجراسية
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 لسخة السقخرن يقؾم بإعادة تدجيل ذات أعميو  ي إجبار  يدراس مقخر يالظالب الحى رسب ف -2
، إعادة السحاولة لسخة واحجة يحق لمظالب ي ا،ختيار إذا كان السقخر إما حالة  يفو  ،واحجة فقط

ويظبق  ،جيخ الججيج الحاصل عميووفي الحالة األخيخة يحدب لو التق ،بجيل دراسة مقخر أو
 ( مؽ ىحه السادة. 1البشج )

 .السعجل التخاكسي لمفرل الجراسي يف C)) جيج أقل مؽ الظالب إذا حرل عمى تقجيخ يشحر -3

أو حخمان مؽ  ،مقبؾل يعشج إعادة اإلمتحان فى مقخر تغيب ؼيو الظالب بجون عحر رسس -4
%(  إذا حرل عمى 69يخ مقبؾل )التقجم لإلمتحان، يخصج لمظالب الحج األعمى لتقج

 مجسؾع درجات يديج عؽ ىحا الحج.

 يأخخى فنفذ البخنامج مخة في ال يحق لو التدجيل  ،مؽ البخنامج في حالة شظب الظالب -5
 .ذات التخرص

، لسقخر يعميو دخؾل اإلمتحان الشيائ إذا تعحر (I) مكتسل غيخ يحرل الظالب عمى تقجيخ -6
ج ييع ،مجمذ السعيجيعتسجىا و  ،قيخية يقبميا مجمذ القدؼ ألسباب ،إتسام بعض متظمباتو أو

مع إحتفاعو بالجرجات والتقجيخ بجون  يالتال يالسقخر خالل الفرل الجراس ةسادر الظالب 
 .(FW) ي امشدحب إجبار  وإذا لؼ يعيج دراستيا حرل عمى تقجيخ ،تخؽيض يأ

 اتتقييػ السقرر : (06)مادة 

مؾزعة  ، برخف الشغخ عؽ عجد ساعات السقخر،درجة 100الشياية العغسى لكل مقخر -1
 عمى الشحؾ التالي:

 
اإلمتحان 
 التحريري 

    ياإلمتحان العسم
 التطبيقي وأ

اإلمتحانات 
 الشياية الععسى اإلمتحان الذفيي الفرميةواألنذطة 

 السقررات التي ليا دروس عسمية
 درجة 011 01 01 21 61

 السقررات التي ليس ليا دروس عسمية
 درجة 011 21 21 --- 61

 



 
 

  

 جامعة بشي سؽيف
 معيد أبحاث الشباتات الطبية والعطرية

Research Institute of Medicinal & Aromatic Plants 

(RIMAP) 

   لمدراسات العميا الدراسيةالالئحة 

 

www.bsu.edu.eg                                     Page 21 of 85                         Dean.RIMAP@bsu.edu.eg 
 

 

السؾضحة في  السعتسجة الخقسية والخمدية وفق ا لشغام الداعاتالتقجيخات  أحجب يتؼ تقييؼ السقخر -2
  (.1) ممحق

بحث  يأثشاء تقجمو ف (In Progress - IP) تقجيخ كاديسياأل وسجم ييخصج الظالب ف -3
  .ه الجكتؾرا  أو رسالة الساجدتيخ

وتذكيل لجشة  ،بحث حتى اإلنتياء مؽ إعجاد الخسالةال الظالب في تدجيل مقخر يدتسخ -4
وبعج مشاقذة الخسالة ومؾافقة لجشة الحكؼ والسشاقذة والتؾصية بسشح الجرجة  والسشاقذة، الحكؼ

تجخل فى حداب  وال (Satisfactory – S)  يمخضيحرل الظالب عمى تقجيخ  ،العمسية
في حالة عجم  (Unsatisfactory - U)، مخضي غيخ أو، (GPA) متؾسط نقاط التقجيخ
 السؾافقة عمى السشح.

 حداب الستؽسط التراكسى لمدرجات(: 07مادة )       

 اآلتية:كل مقرر يدخل في حداب معدلو التراكسي وفقًا لمسعادلة يتػ حداب نقاط  -1

Course Grade Points (CGP) = {(m-60) X 0.075}+1 

متحان التحخيخي الشيائي جسؾع اإلىي الجرجة الكمية الحاصل عمييا الظالب )م  mحيث
 ي والعسمي واألعسال الفرمية(.يوالذف

 Grade Point (GPA)يتػ حداب السعدل التراكسي لمدرجات لكل فرل دراسي   -2
Average (وفقًا لمسعادلة) ألقرب رقسيؼ عذرييؼ: 

GPA    = نقاط تقجيخ كل مقخر تؼ اجتيازهمجسؾع( X )عجد ساعاتو السعتسجة 
 ات السعتسجة لكل السقخرات الجراسية التي أكسميا الظالب في الفرل الجراسىمجسؾع الداع

 Cumulative Grade point التراكسى لمدرجاتلسعدل يتػ حداب إجسالي ا -2
average     (CGPA:وفقًا لمسعادلة التالية ) 

CGPA=   نقاط تقجيخ كل مقخر تؼ اجتيازهمجسؾع( X )عجد ساعاتو السعتسجة 
 السعتسجة لكل السقخرات الجراسية مجسؾع الداعات
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 مشدق البرنامج: (08)مـادة 

يؾافق عمى إختياره  بالسعيج القدؼ الستاحةكل بخنامج مؽ بخامج ل امشدق   يختار كل قدؼ عمسي
لو ميام محجدة يقؾم بتشفيحىا،  مجمذ السعيج بعج مؾافقة لجشة الجراسات العميا والبحؾث، وتكؾن 

 (.2كامل مؽ إدارة السعيج لتأدية ميامو السحجدة في ممحق ) يحغى مشدق البخنامج بجعؼو 
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 الباب الثالث
 يالسيش الساجدتيرلدرجة لمدراسة القؽاعد العامة  

اإلتجاىات تشسية  العمسية، والسيارات العسمية، رفاإلى زيادة السع دراسة الساجدتيخ السيشي تيجف
باتات الظبية والعظخية لخفع مدتؾاىؼ السيشي االت الشمج في مجلجى الظالب السمتحقيؽ في البخنا

تعميسية  ذات طبيعة الجراسية سقخراتفي البخنامج مجسؾعة مؽ الجاسة التتشاول  .عسميؼفي مجال 
تشتيي كسا أنيا عمى السيارات السيشية التظبيؿية،  العسل سؾق  والتجريب فى أحج مخاكد ،ظبيؿيةتو 

مؽ أعزاء ىيئة التجريذ، وغيخىؼ مؽ الستخرريؽ في مجال  تقييؼة جشلبإعجاد مذخوع تقبمو 
  .السذخوع

  التدجيلالقيد و  شروط  :(09)مـادة 

مؽ ىحه  (4) رقؼ بالسادة وفق السؾاعيج السبيشة الساجدتيخ السيشييفتح باب التدجيل لجرجة 
الذخوط افة إلى باإلض يالسيشمؽ بخامج الساجدتيخ  يأ فييذتخط فى تدجيل الظالب و ، الالئحة

قبؾل تدجيل كذخط لمؽ السقخرات الجراسية التكسيمية  عجددراسة  ،(5)الؾاردة في السادة لدابقة ا
ا عمى تؾصية مجمذ القدؼ السختص ،بالالظ ظالب وذلػ لم ،مجمذ السعيج، ومؾافقة بشاء 

 عمسي آخخمعيج  وأ ،أخخى  مؽ كمية ،التخرص عمى درجة البكالؾريؾس في غيخ حاصميؽال
عؽ )جيج( التخخج  تقجيخ أال يقل ةظيشخ  ،الظالب الؾافجيؽ أوعمى لمجامعات، سجمذ األيتبع ال

أكثخ مؽ خسذ  البكالؾريؾس وأال يكؾن قج مزى عمى حرؾلو عمى ،مخحمة البكالؾريؾس في
  .سشؾات

 الداعات الدراسية لمبرنامج : (21)مـادة 

 ساعة معتسجة 48 سةدرا شبغيي ي،الساجدتيخ السيشدرجة ل الظالب عمى ؾ حريتظمب  -1
 ي: تالالعمى الشحؾ مؾزعة  (4،3 )ممحق

 24  اإلجبارية. / األقدام األخرى مؼ مقررات القدػمقررات  8بؽاقع  ساعة معتسدة 
 2  في الفرل  القدػ السختصيحدده مجمس  تطبيقي عسميسقرر لساعات معتسدة

 . الدراسي األخير مؼ الدراسة
 6  مؼ بيؼ السقررات اإلختيارية التي يحددىا يؼ ريإختيا يؼتعادل مقرر  ساعات معتسدة

 .القدػ العمسي السختص
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 2  ساعات معتسدة اختيار حر مؼ أي مؼ أقدام السعيد، أو مؼ أي كمية مؼ كميات
 الجامعة بسؽافقة مجمس القدػ السختص. 

 4 .ساعات معتسدة لسذروع التخرج 
 8 .ساعات إجبارية متطمب معيد 

 غة اإلنجميدية.خخج بالمذخوع التالجراسة وإعجاد م -2

 مذروع التخرج: (20)مـادة 

أعزاء بيؽ الدادة لكل طالب مؽ  عمى مذخوع التخخج امذخف  العمسي السختص يحجد القدؼ  -1
إعجاد وذلػ لتقجيؼ الشرح واإلرشاد خالل فتخة  بالسعيج، أو مؽ خارجو، ىيئة التجريذ

 .السذخوع
يدخي مؽ أحكام السؾاد ذات الرمة لظالب ماقجم مؽ ايدخي بذأن إمتحان مشاقذة السذخوع الس -2

عمسي  وكتابة تقخيخ ،لجراسات العميا والبحؾثلذئؾن ا سعيجوكيل ال وإخظار ،بعالنية السشاقذة
يؾضح أىجاف السذخوع، والظخق السدتخجمة، والشتائج، والسخاجع العمسية مجشة السشاقذة مشة ل

 .التي إستشج إلييا الباحث في إعجاد مذخوعو

 لدرجةامشح متطمبات : (22)مـادة 

ويحدب  ،( C جيج)يقل عؽ  عام ال السدجل بتقجيخ يمقخرات الساجدتيخ السيشجسيع  إجتياز -1
 (GPA). التعجاد الشقظي لمسقخرات الجراسيةالعام عمى أساس حداب متؾسط  التقجيخ

التي  عاقسؾ في ال ،اساعات يؾمي   8بؾاقع  ،سابيعأ أربعة لسجة بشجاح التجريب الريفي  إجتياز -2
 .لمظالبالتعجاد الشقظي متؾسط ال تجخل ساعات التجريب في حداب و  ،يحجدىا السعيج

 . ساعات معتسجة( 4) مذخوع التخخجإجتياز  -3
 ومجسؾع الجرجات، والسعجل ،اسؼ تخرص الساجدتيخ يفي شيادة الساجدتيخ السيش يؾضح -4

 .ي لمخخيجالتخاكس
 أحكام عامة: (22)مـادة 

يا تيحرل الظالب في نياي ،ن مؽ تاريخ القيجاالسيشي عام خالساجدتية لجرجة مجة الجراس -1
جرجة إذا لؼ يحرل الظالب عمى العمى درجة الساجدتيخ السيشي في مجال التخرص، و 
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 تتجاوز الفتخة، يمغى قيجه إال إذ رأى مجمذ السعيج اإلبقاء عمى القيج لفتخة أخخى الىحه  خالل
اعام    .السختص مذ القدؼؾافقة مجعمى م بشاء   ا واحج 

، بأي الجكتؾراة  لجرجة تدجيللتقجم لما ي،السيش الساجدتيخ حرؾل الخخيج عمى درجة يؤىل ال -2
 حال مؽ األحؾال.
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 الباب الرابع
 يدرجة الساجدتير البحث لمحرؽل عمى القؽاعد العامة 

ية مسإجخاء تجارب عو  ،يةرات دراسدراسة مقخ يخ )البحثي( تيتزسؽ الحرؾل عمى درجة الساجد
  .السشاقذةو  الحكؼ تشتيي بإعجاد رسالة عمسية تقبميا لجشة

  شروط التدجيل: (24)مادة 

الرمة   ذاتقدام يعادليا مؽ األ ما عمى درجة البكالؾريؾس أو حاصال  الستقجم أن يكؾن  -1
ؽ خف بيا مىج السعتالسعا الكميات أو مؽ أو ما يشاعخىا ،العظخيةالظبية و  بعمؾم الشباتات

 فخع التخرص. يف اجيج جج  و  ،عمى األقل عام جيج بتقجيخ ،السجمذ األعمى لمجامعات
ب المذ القدؼ السختص قبؾل تدجيل الظقتخاح مجإعمى  ،بشاء   ،لسجمذ السعيج يجؾز -2

مؽ السقخرات عجد  جتيازإبعج  ،غيخ فخع التخرص يعمى درجة البكالؾريؾس ف يؽالحاصم
، وذلػ في أي مؽ كميات الجامعة أو البكالؾريؾسدرجة مدتؾى يمية في الجراسية التكس

 .معاىجىا
 .مجمذ السعيج عمى التدجيلىؾ تاريخ مؾافقة  الظالب تدجيلتاريخ  يعتبخ -3
 يعمى أن يكؾن ضسؽ الخظة البحثية لمقدؼ العمس بحثو،إختيار مؾضؾع  ييذارك الظالب ف -4

القدؼ ب أعزاء ىيئة التجريذم ماأ Seminar ية حمقة نقاش خضو فييقؾم بعو  ،السدجل بو
  لتدجيمو. يأول فرل دراس يالسختص ف

جامعة بشي حدب السدتؾى والسكان الحي يقخره مجمذ  أو ما يعادلو التؾيفل اجتياز اختبار -5
 .، وذلػ قبل نياية الفرل الجراسي الحي سجل ؼيو الظالبسؾيف

 الداعات الدراسية لمبرنامج : (25)مادة 
( 5،3)ممحق ساعة معتسجة  52دراسة  ،الساجدتيخدرجة عمى  ل الظالبؾ حريتظمب  -3

 مؾزعة عمى الشحؾ التالي: 
 27  اإلجبارية. / األقدام األخرى مقررات مؼ مقررات القدػ 9ساعة معتسدة  بؽاقع 
 6  مؼ بيؼ السقررات اإلختيارية التي يحددىا ساعات معتسدة  تعادل مقرريؼ إختيارييؼ

 .صالقدػ العمسي السخت
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 2 تسدة اختيار حر مؼ أي مؼ أقدام السعيد، أو مؼ أي كمية مؼ كميات ات معساع
 الجامعة بسؽافقة مجمس القدػ السختص. 

 8 .ساعات معتسدة لمرسالة 
 8 .ساعات إجبارية متطمب معيد 

 ومعجلمتؾسط خفع ت لمقخرا ةة بحج أقرى ثالثيإضاؼلمظالب دراسة مقخرات اختيارية  يجؾز -4
 .ي، واتباع القؾاعج السشغسة لحلػخف الخئيدسذال ؾافقةبعج م يالتخاكس

سيقؾم الظالب  يتحجيج السقخرات الت ،لجشة اإلشخافعمى إقتخاح  ابشاء   ،مجمذ القدؼ خيق -5
أكثخ مؽ خسذ سشؾات ذلػ مخ عمى و  ي سبق لو دراستياعؽ السقخرات الت ابجراستيا عؾض  

 مشح إعالن نتيجتيا.
 .C)جيج تقجيخ )اليقل عؽ  (GPA)تخاكسي بسعجل ة الجراسي مسقخراتلالظالب  إجتياز شبغيي -6
إال بعج الشجاح في ىحه  سابق ليا متظمب يعجم تدجيل الظالب لمسقخرات الت شبغيي -7

 .تظمباتالس
 الجراسة بالمغة اإلنجميدية. -8

 متطمبات مشح الدرجة: (26)مادة 
، C)ج يج)قل عؽ ي ال  (CGPA) يتخاكسمعجل بستؾسط  جراسيةجسيع السقخرات الاجتياز  -1

، جتياز جسيع الستظمبات الخاصة بالسعيج والجامعة، واإلنتياء مؽ مؾضؾع الخسالةاو 
 .وإقخارىا

 ، خالفشؾات مؽ تاريخ التدجيلس أربعخالل  إذا لؼ يحرل الظالب عمى درجة الساجدتيخ -2
عيج إال إذا رأى مجمذ الس ،يمغى تدجيمو ،سباب مقبؾلة ضسؽ ىحه السجةفتخات وقف القيج أل

قتخاح السذخف الخئيدي ومؾافقة إعام بشاء عمى  تتجاوز التدجيل لفتخة أخخى القاء عمى اإلب
 .عمى ذلػلجامعة ومؾافقة ا ،مجمذ القدؼ السختص
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 الباب الخامس
 الفمدفة هكتؽراددرجة  لمحرؽل عمى القؽاعد العامة

مية تشتيي سجارب عوإجخاء ت ،دراسة مقخرات دراسيةيتزسؽ الحرؾل عمى درجة دكتؾراه الفمدفة، 
  .إضافة عمسية ججيجة، تخاعي وجؾد والسشاقذة بإعجاد رسالة عمسية تقبميا لجشة الحكؼ

 شروط التدجيلإجراءات و : (27)مادة 

حرص السعيج، تساجدتيخ )البحثي( في أحج مجاالت حاصال  عمى درجة الالستقجم أن يكؾن  -1
مؽ  األخخى  السعاىج الكميات أوب ت السعيجأو مؽ أحج األقدام العمسية السشاعخة لتخررا

وأن يكؾن متؾسط تقجيخاتو في  ،إحجى الجامعات السعتخف بيا مؽ السجمذ األعمى لمجامعات
مقخرات تخجم الظالب  ةضاف، وفي ىحه الحالة يجؾز إعمى األقلا جيج جج  السقخرات الجراسية 

إلى إلضافة ابجدتيخ، لؼ يدبق لو دراستيا في مخحمة السا و الججيج،في مجال تخرر
مؾافقة مجمذ القدؼ السختص، سقخرات السشرؾص عمييا في ىحه الالئحة، وذلػ بشاء  عمى ال
 لى تقجيخ الظالب.إعاتيا السعتسجة مجمذ السعيج، وال تزاف تمػ السقخرات بداو 

 .مجمذ السعيج عمى التدجيلىؾ تاريخ مؾافقة  الظالب تاريخ تدجيل يعتبخ -2
 يعمى أن يكؾن ضسؽ الخظة البحثية لمقدؼ العمس بحثو،ؾع تيار مؾضإخ ييذارك الظالب ف -3

القدؼ ب أعزاء ىيئة التجريذأمام  Seminar ية حمقة نقاش خضو فيويقؾم بع ،السدجل بو
 لتدجيمو.  يأول فرل دراس يالسختص ف

 الداعات الدراسية لمبرنامج : (28)مادة 
( 6،3)ممحق ة معتسجة اعس 67اسة در  ،درجة دكتؾراه الفمدفةل الظالب عمى ؾ حريتظمب  -9

 مؾزعة عمى الشحؾ التالي: 
 26  اإلجبارية. / األقدام األخرى مؼ مقررات القدػ مقرر 02ساعة معتسدة  بؽاقع 
 9  مؼ بيؼ السقررات اإلختيارية التي  ةإختياري تعادل ثالثة مقررات ساعات معتسدة

 .يحددىا القدػ العمسي السختص
 6 السعيد، أو مؼ أي كمية مؼ كميات ؼ أقدام مؼ أي م ساعات معتسدة اختيار حر

 الجامعة بسؽافقة مجمس القدػ السختص. 
 01 .ساعات معتسدة لمرسالة 
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 6 .ساعات إجبارية متطمب معيد 
كحلػ و ، لسؽ لؼ يحرل عمييا في الساجدتيخالسقخرات والجورات اإلجبارية اجتياز  -10

 الجامعة.متظمبات 
خفع متؾسط مقخرات ل ةة بحج أقرى ثالثيإضاؼرية لمظالب دراسة مقخرات اختيا يجؾز -11

 .ي، واتباع القؾاعج السشغسة لحلػالسذخف الخئيد يأ بعج مؾافقةالتخاكس معجلو
سيقؾم الظالب  يتحجيج السقخرات الت لجشة اإلشخاف،عمى إقتخاح  ابشاء   ،مجمذ القدؼ يقخ -12

ت خسذ سشؾاأكثخ مؽ ذلػ مخ عمى و  ي سبق لو دراستياا عؽ السقخرات التبجراستيا عؾض  
 مشح إعالن نتيجتيا.

 جيجتقجيخ )اليقل عؽ  (GPA)تخاكسي بسعجل مسقخرات الجراسية لالظالب  إجتياز شبغيي -13
ا  .B) جج 

إال بعج الشجاح في ىحه  سابق ليا متظمب يعجم تدجيل الظالب لمسقخرات الت شبغيي -14
 .تظمباتالس

 الجراسة بالمغة اإلنجميدية. -15
 Qualifiying Examinationلتأىيمي (: اإلمتحان ا29مادة )

متحان التأىيمي ىؾ أحج متظبات الحرؾل عمى درجة دكتؾراه الفمدفة في أحج تخررات اإل
، واجتياز الظالب ليحا اإلمتحان يعبخ عؽ تحخيخي، وآخخ شفييالسعيج، ويتزسؽ شقيؽ، شق 

 ج. ات السعيأىميتو الستكسال رسالتو لمحرؾل عمى درجة دكتؾراه الفمدفة في أحج تخرر
 التأىيميشروط التقدم لإلمتحان أواًل: 

 السقخرات الجراسية السظمؾبة بتقجيخ عام جيج ججا  عمى األقل.جسيع نجاح الظالب في  -1
 نجاح الظالب في اإلمتحان التأىيمي التحخيخي شخطا  أساسيا  لجخؾل اإلمتحان الذفيي. -2

 لجشة اإلمتحان التأىيمي إنعقادو  تذكيلثانًيا: 
 ،مؾافقة مجمذ القدؼ العمسي السختصلجشة اإلشخاف و  بشاء عمى إقتخاح ،عيجمجمذ السيذكل 

سبعة الفمدفة، عمى أن تذكل ىحه المجشة مؽ  ه درجة دكتؾرا ظالب لجان اإلمتحان التأىيمي ل
 وذلػ عمى الشحؾ التالي: ،مؽ بيشيؼ السذخف الخئيدي أعزاء
  مؽ مجال لخبخاء السخمؾقيؽ، ا أو، عجيؽاألساتحة السدا وأ ،األساتحة بيؽ مؽأن يكؾنؾا

  .التخرص والتخررات السختبظة
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 خارج الجامعةثشان عمى األكثخ مؽ أن يكؾن مؽ بيشيؼ إ.  
  أن يكؾن مؽ بيشيؼ ثالثة مؽ خارج التخرص الجقيق لمباحث ويسثمؾن التخررات

 السختبظة.
 ثالًثا: إنعقاد لجشة اإلمتحان التأىيمي

 التحخيخي: أحجىسا في مجال التخرص  لإلمتحانؽ أسئمة تشعقج المجشة لؾضع ورقتي
، عمى أن تكؾن األسئمة الجقيق لمظالب، واألخخى في مجال التخررات السختبظة

 .واإلجابة بالمغة اإلنجميدية
 .تحجد المجشة مؾاعيج اإلمتحانيؽ التحخيخي، والذفيي 
   السفاـيؼ،  فقط عمى كل البعج عؽ مزسؾن الخسالة، ويخكد ايكؾن اإلمتحان الذفيي بعيج

وكحلػ سجال تخرص الظالب، والتخررات السختبظة، ختبظة بوالسيارات الس ،السعارفو 
حيث إن الحكؼ عمى صالحية ابة( ي المغة اإلنجميدية )تحجث ا، وكتمدتؾى الظالب ف

 فخع الخرص الجقيق لسزسؾن الخسالة.الخسالة، ليا لجشة أخخى متخررة في 
 ة شيؾر مؽ تاريخ مؾافقة الجامعة عمى التذكيل.   تسلسجة ة كؾن صالحية تذكيل المجشت 
 اجتياز الظالب بخأييا إلى مجمذ القدؼ العمسي السختص عؽ  المجشة تقخيخ ا جساعي ا تقجم

 الفمدفة.  الستكسال رسالتو لمحرؾل عمى درجة دكتؾراه  لإلمتحانيؽ، وأىميتو
 يعاد إمتحانو مخة أخخى و  ،بسباباأل يبمغلإلمتحان التاىيمي،  في حالة عجم إجتياز الظالب

وفي حالة خ اإلمتحان األول، طالسا قخار تذكيل المجشة ساري ا، يبعج ثالثة شيؾر مؽ تار 
، أو إجخاء تغييخ عمى بشفذ األعزاء لفتخة أخخى واحجة يعاد تذكيل المجشة تجاوز السجة،

وفي  يخة.ر أخؾ شي ستةلسجة ىحا التذكيل دخي يو التذكيل لغخوف طارئة ألحج األعزاء، 
حالة عجم إجتياز الظالب لإلمتحان التأىيمي خالل الفتخة الججيجة، يمغى تدجيمو، لعجم 

 صالحيتو لمحرؾل عمى الجرجة العمسية.
 دكتؽراه الفمدفة درجة: متطمبات مشح (21)مادة 

 :ما يمى السعيجتخررات  أحج يف ه دكتؾرا يذتخط لشيل درجة  
 خسذ، و التدجيلمؾافقة مجمذ السعيج عمى خ تاريمؽ  ،قلعمى األ ،عؾامأ نقزاء ثالثة إ -1

ف القيج ألسباب مقبؾلة ضسؽ ىحه السجة، يمغى اقإيفتخات كحج أقرى، وال تتزسؽ سشؾات 
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ميالدي ا،  اعام   تدجيمو إال إذا رأى مجمذ السعيج اإلبقاء عمى التدجيل لفتخة أخخى ال تتجاوز
 .السختص مذ القدؼومؾافقة مج لجشة اإلشخافبشاء عمى إقتخاح 

عاما  اإلمتحان ىحا صالحية إجتياز ، و إجتياز اإلمتحان التأىيمي بذؿيو التحخيخي والذفيي -2
 عتساد نتيجة اإلمتحان التأىيمي مؽ مجمذ السعيج. مؽ تاريخ إ  ميالدي ا

 .بشجاحالعمسية  ةخسالالمشاقذة  إجتياز -3
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 الباب الدادس
 الفمدفة هدكتؽراو  البحثيتي الساجدتير رجد أحكام عامة لطالب

 الرسائل العمسية(: 20مادة )
أن يدسح لمظالب  ،السختص يعمى تؾصية مجمذ القدؼ العمس بشاء   ،لسجمذ السعيج يجؾز -1

تحقق الستظمبات  ،جية أخخى  أو، آخخ يمعيج عمس يبإجخاء بعض الشقاط الخاصة ببحثو ف
 .الخاصة بالبحث

ا لمقؾاعج ، طبق  تدود بسمخص بالمغة العخبيةعمى أن ة المغة اإلنجميديبعمسية خسائل الالتكتب  -2
 الخاصة بالجراسات العميا والبحؾث.

وال  بشجاح، ميؼ العمسيةئلمظالب الحيؽ يجتازون مشاقذة رسا والجكتؾراه  الساجدتيخ تيتسشح درج -3
 ات التخخج.لمجرجات في شياد يمعجل تخاكس أو يخصج تقجيخ

 دية.بالمغة اإلنجمي تعج الخسائل العمسية -4
 اإلشراف عمى الرسائل العمسية(: 22مادة )

الساجدتيخ ثالثة  ئلعمى رسا يكؾن الحج األقرى لعجد السذخفيؽ في لجان اإلشخاف -1
 يديج عجد السذخفيؽ مؽ خارج الجامعة عؽ السذخفيؽ مؽ، عمى أال أربعة ه والجكتؾرا  أعزاء،

 الجامعة. داخل
تكؾن ىي السدئؾلة عؽ  لجشة لإلشخاف ةالفمدف ه ودكتؾرا  يلظالب الساجدتيخ البحث يحجد -2

وتقجيؼ الشرح  ،ختيار السقخرات الجراسيةإل ي مداعجتيؼف داىؼتمتابعة أداء الظالب، و 
  تدجيل.الواإلرشاد والتؾجيو أثشاء فتخة 

 اتمقخار لا عجد التدجيالت التي يذخف عمييا عزؾ ىيئة التجريذ وفق  يحجد الحج األقرى ل -3
 مجمذ الجامعة.  و  ،بحؾثت العميا والمجمذ الجراساعؽ الرادرة 

يخاعى في تذكيل لجان اإلشخاف أو الحكؼ عمى الخسالة أو اإلمتحان التأىيمي لمجكتؾراة، أال  -4
تتؾاجج صمة مراىخة أو قخابة حتى الجرجة الخابعة بيؽ الظالب وأي عزؾ مؽ أعزاء أي 

 مؽ ىحه المجان، أو بيؽ أعزاء نفذ المجشة.
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 اإلشراف عمى الرسائل العمسيةلجان  (: تعديل22ادة )م

قدؼ يقجم إلى مجمذ ال ،فى حالة إعارة السذخف عمى الخسالة إلى جية خارج الجامعة -1
يعيؽ السجمذ مؽ يحل  ،ضؾء ذلػ يوفدراستو، الظالب في  تقجما عؽ مجى تقخيخ   السعشي
بإسسو في لجشة  مخاعاة اإلحتفاظورفع األمخ إلدارة الكمية، مع اإلشخاف،  وتعجيل لجشةمحمو 

  .عمى تدجيل الخسالة تحت إشخافو مجة عام أو أكثخ اإلشخاف إذا كان قج مخ
إذا قزى نرف السجة في اإلشخاف قبل في لجشة اإلشخاف  يحتفع بإسؼ السذخف الستؾفي -2

 .الؾفاة
 .افاإلشخ  مؽ مكافأة اإلشخاف بسا يتشاسب مع مجة ( جدء  يالسذخف )الستؾفورثة يدتحق  -3
خف الخئيدي ومؾافقة مجمذ القدؼ السختص، يجؾز لسجمذ السعيج اقتخاح السذبشاء  عمى   -4

إضافة مذخفيؽ ججد وذلػ في حالة ما إذا كان عجد السذخفيؽ يدسح بحلػ، أو استبجال 
 خخ بسبخر يقبمو مجمذ القدؼ. آمذخف بسذخف 

شيخ عمى بعج مخور ستة أ عمى الخسائل العمسية إال والسشاقذة ل لجان الحكؼيتذكيجؾز ال  -5
مع مخاعاة أن تكؾن مجة القيج إعادة تذكيل المجشة،  تاريخ مؾافقة الجامعة عمى ؽاألقل م

 الباؾية لمظالب تدسح بحلػ.
في ىحا ، قؾاعج تشغيسية أخخى يقخىا مجمذ جامعة بشي سؾيف تمتدم ىحه الالئحة بأي -6

 الذأن.
 تذكيل لجان الحكػ والسشاقذة :(24)مـادة 

 رسالة الجكتؾراة إال بعج، و عاميؽمخور البحثي إال بعج  لة الساجدتيخجؾز التقجم بخساال ي -1
مؽ تاريخ مؾافقة مجمذ السعيج عمى التدجيل، وطبقا   عمى األقل، أعؾام ةثالثمخور 

 لقخارات مجمذ الجامعة في ذلػ.
لقدؼ إلى رئيذ مجمذ ا السذخف الخئيدي، يقجم بعج إنتياء الظالب مؽ إعجاد الخسالة -2

 Seminarحمقة نقاشية عامة  ا لعقجتحجيج مؾعج  مؽ الخسالة، ويظمب تيؽ ندخ السختص
ا لمقؾاعج طبق   والشتائج التي تؾصل إلييا، وذلػ مؾضؾع الخسالة يقؾم فييا الظالب بعخض

 .السشغسة لحلػ
 تقخيخ تشفيح الحمقة الشقاشية بشجاح. رئيذ مجمذ القدؼ السختصيؾقع  -3
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إلى رئيذ السذخف الخئيدي ما يمي  بشجاح، يقجم الحمقة الشقاشيةعقب اجتياز الظالب  -4
  :مجمذ القدؼ السختص

 طبقا  لمبشج الخامذ مؽ ىحه السادة طمب تذكيل لجشة الحكؼ عمى الخسالة 
 بشجاح تقخيخ اجتياز الظالب لمحمقة الشقاشية 
  بحث واحج مشذؾر، عمى األقل، لظالب درجة الساجدتيخ البحثي، وبحثان

ؾراه، في أحج الجوريات العمسية السحكسة، ظالب درجة الجكتن، عمى األقل، لمشذؾرا
 تسخات الجولية السعتبخة.ؤ أو أحج الس

   ا بو عشؾان الخسالة بالمغتيؽ العخبية تقخيخ عؽ مجى صالحية الخسالة مؾضح
 . عميو مؽ جسيع السذخفيؽ واإلنجميدية ومؾقع 

   في ائل العمسية الخس كتابةل الستبعة لمقؾاعجأربع ندخ مؽ الخسالة مكتؾبة طبقا
 .والسشاقذة إلى لجشة الحكؼ رسالياالسعيج إل

باإلضافة إلى عزؾ مؽ  ،تذكل المجشة مؽ السذخف الخئيدي أو السذخفيؽ برؾت واحج -5
وعزؾ مؽ األساتحة أو األساتحة السداعجيؽ  ،بيؽ األساتحة الستخرريؽ بالجامعة

يتؼ عمى أن  ،ة أقجم األساتحةيكؾن رئيذ المجشعمى أن  ة،الستخرريؽ مؽ خارج الجامع
بعج مؾافقة  ،لجراسات العميا والبحؾثا لذئؾن  تذكيل مؽ نائب رئيذ الجامعةالإعتساد 

 مجمذ السعيج.
، ثالثة أشيخ مؽ تاريخ اعتساد نائب رئيذ الجامعةالمجشة تكؾن مجة صالحية تذكيل  -6

 .  خورة لحلػ، عشج الزويسكؽ تججيج تذكيل لجشة الحكؼ مخة واحجة

 والسشاقذة ن الحكػ الجتقارير : (25)ة ادمـ

صالحية الخسالة لمسشاقذة، ا عؽ يقؾم كل عزؾ مؽ أعزاء لجشة الحكؼ بإعجاد تقخيخ ا فخدي   -1
 .تدمؼ الخسالةتاريخ خالل شيخ مؽ 

في حالة ما إذا كانت التقاريخ الفخدية إيجابية، وتؾصي برالحية الخسالة لمسشاقذة، تشعقج  -2
 .لب مشاقذة عمشيةشة لسشاقذة الظاالمج

مزسؾن الخسالة، ومجى عؽ عقب السشاقذة  اجساعي   اعمسي   اتقخيخ   الحكؼ والسشاقذةتقجم لجشة  -3
أن جشة الحق في لمنجاح الظالب في الجفاع عؽ رسالتو، والشتائج التي تؾصل إلييا، و 

 : بأي مسا يمي افي تقخيخى يؾصت
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 قبؾل الخسالة كسا ىي.  
 التعجيالت الجؾىخيةض الترؾيبات أو لة بعج إجخاء بعقبؾل الخسا.  
 بحج أقرى ثالثة شيؾر ، تأجيل السشح إلجخاء الترؾيبات أو التعجيالت الجؾىخية

 خض الفخدي.عدون عخض األمخ عمى المجشة مجتسعة، ويسكؽ ال
 بعج إجخاء الترؾيبات أو التعجيالت الجؾىخية في  مجشةإعادة عخض الخسالة عمى ال

 .ة فتخة صالحية تذكيل المجشة ومجة التدجيل لمجرجةخاعامع م، تخة محجدةخالل ف
 تسام ا. رفض الخسالة 

عمى مجمذ القدؼ  الفخدية والتقخيخ الجساعي السؾقع مؽ أعزاء المجشة تعخض التقاريخ -4
 إلقخارىا، مرحؾبة بسا يمي:  السختص

 أربع ندخ معتسجة مؽ رئيذ مجمذ القدؼ 
 أسظؾانة مجمجة لمخسالة 
 معتسجة مؽ السذخف  ،بالمغة اإلنجميدية وأخخى  ،غة العخبيةسدة ممخرات بالمخ

 .ورئيذ مجمذ القدؼ السختص ،الخئيدي
ىحا ، ويتؼ تقييؼ الحكؼ والسشاقذةلجشة  عمى تقخيخ بشاء   لخسالتوالظالب مجتاز ا  يعتبخ -5

 . (U)يمخض غيخ أو  (S)يعمى أساس مخض جتيازاإل
ثؼ  ،مجمذ السعيجثؼ  ،سعيجميا والبحؾث بالشة الجراسات العلجيخفع قخار مجمذ القدؼ إلى  -6

 لذئؾن  نائب رئيذ الجامعةقخار السعيج مذفؾع ا بكافة السدتشجات الدابقة إلى  يخسل
 الجامعة. بلجراسات العميا والبحؾث ا

  قانؽن تشعيػ الجامعاتإتداق مؽاد الالئحة مع  (:26)مادة 

برؾررىسا الحالية، أو بعج إجخاء ، ةفيحيوالئحتو التش( 49) حكام قانؾن تشغيؼ الجامعاتأتظبق 
لؼ يخد بذأنو نص خاص  ؼيسا وقخارات السجمذ األعمى لمجامعات السكسمة، أي تعجيالت عمييسا،

ججيجة البخامج الو  في ىحه الالئحة، أو أي قخارات تشغيسية مؽ المجشة العميا السخكدية لمذعب
مة الالئحة التي تعسل تحت مغات بسرخوفالججيجة  امعة بشي سؾيف، ؼيسا يخص البخامجبج

، وقخارات السجمذ والئحتو التشفيحية قانؾن تشغيؼ الجامعات، شخيظة عجم مخالفتيا لالسؾحجة
 .األعمى لمجامعات
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 السالحق
Abbreviations: 
T=Theoretical 
P= Practical 
CRs= Credit hours 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 جامعة بشي سؽيف
 معيد أبحاث الشباتات الطبية والعطرية

Research Institute of Medicinal & Aromatic Plants 

(RIMAP) 

   لمدراسات العميا الدراسيةالالئحة 

 

www.bsu.edu.eg                                     Page 37 of 85                         Dean.RIMAP@bsu.edu.eg 
 

 

 جات والتقديرات ة والرمزية لمدر لدالالت الرقسياجدول (: 0ممحق )
 السعتسدة وفًقا لشعام الداعات

 التقدير لمدرجة الشدبة السئؽية الشقاطعدد  الرمز
A

+
 )+( مستاز     011- 95 مؼ 11,4 - 62,2مؼ  

A  مستاز 95أقل مؼ  - 91مؼ  62,2أقل مؼ  – 25,2مؼ  
B

+
 )+( جيد جداً  91قل مؼأ - 85 مؼ 25,2أقل مؼ  – 88,2مؼ  

B  جيد جداً  85أقل مؼ  - 81مؼ  88,2مؼ  قلأ – 51,2مؼ 
C

+
 )+( جيد 81أقل مؼ  - 75مؼ  51,2أقل مؼ  – 02,2مؼ  

C  جيد 75أقل مؼ  - 71 مؼ 02,2أقل مؼ  – 75,0مؼ 
D

+
 )+( مقبؽل 71أقل مؼ  - 65مؼ  75,0أقل مؼ  – 28,0مؼ  

D  مقبؽل 65أقل مؼ  - 61 مؼ 28,0أقل مؼ  – 11,0مؼ 
F ---  راسب % 61أقل مؼ 

FW مؼ السقرر إجبارياً  سشدحبيرصد لمطالب ال (Forced withdrawal) 
W مؼ السقرر سشدحبيرصد لمطالب ال ( بعذر مقبؽلWithdrawal) 
I السقرر يرصد لمطالب الذي لػ يكسل متطمبات(Incomplete) 
S  يرصد لمطالب عشد مشاقذة الرسالة العمسية بشجاح(Satisfactory) 
IP رسالةاللسدجل لداعات امطالب يرصد ل ( العمسية ولػ تكتسل بعدIn progress) 
U  العمسية  رسالةاليرصد لمطالب عشد رسؽبو في مشاقذة(Unsatisfactory) 
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 مشدق البرنامج(: ميام 2ممحق )

مدئؾال  عسا  مشدق كل بخنامج مؽ بخامج الجراسات العميا الستاحة بالسعيج يكؾن 
 يمى:

 بسداعجة أعزاء ىيئة التجريذ جراسيةسقخرات الالبخنامج و ال تؾصيف -1
  السعاييخ األكاديسية السخجعية، في ضؾء السعاييخ القائسيؽ بالتجريذ

.ARS  
لكافة مقخرات  اتإعجاد وتحجيث ممف، التقاريخ الدشؾية لمبخنامج إعجاد -2

 .البخنامج بالتعاون مع أستاذ السادة
 خراتو.ومقتحديؽ البخنامج آليات لقتخاح إ -3
 اإلعجاد لمتجريب الريفي في مؾاقع العسل الفعمية. -4
 عسل دراسة إلحتياجات سؾق العسل والعخض عمى مجمذ القدؼ. -5
 في اإلمكانات البذخية والسادية الستؾفخة. إستظالع رأى الخخيجيؽ -6
 حفع كافة الؾثائق الستعمقة بالبخنامج. -7
ج بالتعاون مع ناممتابعة إعجاد وتحجيث ممف السقخر لكافة مقخرات البخ  -8

 أستاذ السادة.
 متابعتيؼ بعج التخخج.آلية إعجاد قاعجة بيانات لخخيجى البخنامج، و  -9
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 جدول مقررات السعيد اإلجبارية لمدرجات العمسية(: 2ممحق )
Code Course name Semester T P CRs 

 تير بشؽعيوالساجدمرحمة 
INS 801 English language 1 2 --- 2 

INS 802 
Research methodology 

and research writing 
2 2 

--- 2 

INS 803 Biostatistics 3 2 --- 2 

INS 804 Smart Agriculture 4 2 --- 2 

 مرحمة الدكتؽراه

INS 901 

Information and 

Communications 

Technology (ICT) 

1 2 

 

--- 

 

2 

INS 902 Soft skills 3 1 ---- 1 

INS 903 
Design and analysis of 

experiments 
4 1 

4 3 
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  الساجدتير السيشيمتطمبات برنامج (: 4ممحق )
 ساعة معتسدة( 48)

 مالحعات الداعات السعتسدة نؽع السقرر الستطمب

 متطمبات القدػ العمسي

  عةسا 24 ت إجباريةمقررا
  ساعات 2 مقرر تطبيقي إجباري 

مقررات إختيارية مؼ 
  ساعات 6 داخل القدػ

مقررات إختيارية مؼ 
 مؼ خارج السعيد. أو ساعات 2 خارج القدػ

  ساعات 4 مذروع التخرج

 تدريب صيفي
ساعات يؽميًا(، ويكؽن الزاميًا  8أسابيع ) 4لسدة 

تسدة سؼ الداعات السعلمطالب والتدخل ساعاتو ض
 لمبرنامج.

  ساعات 8 مقررات إجبارية متطمبات السعيد

 متطمبات الجامعة

ال تدخل في حداب  -- شيادة اجتياز التؽيفل
الستؽسط التراكسي 
لمدرجات، وتتغير وفقًا 
لمقرارات الرادرة مؼ 
       مجمس جامعة 

 بشي سؽيف. 

 -- ICDL شيادة

 -- دورة الدرقات العمسية 

  ساعة 48 سدةاعات السعتإجسالي الد
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 بحثيالساجدتير المتطمبات برنامج (: 5ممحق )
 ساعة معتسدة( 52)

 
 مالحعات الداعات السعتسدة نؽع السقرر الستطمب

 متطمبات القدػ العمسي

  ساعة 27 مقررات إجبارية
مقررات إختيارية مؼ 

  ساعات 6 داخل القدػ

 مقررات إختيارية مؼ
 مؼ خارج السعيد أو اتاعس 2 خارج القدػ

  ساعات 8 الرسالة العمسية
  ساعات 8 مقررات إجبارية متطمبات السعيد

 متطمبات الجامعة

ال تدخل في حداب  -- شيادة اجتياز التؽيفل
الستؽسط التراكسي 
لمدرجات، وتتغير وفقًا 
لمقرارات الرادرة مؼ 
مجمس جامعة بشي 

 سؽيف. 

 -- ICDLكسبيؽتر 
 -- لعمسية درقات ادورة ال

 -- حمقة نقاشية
بحث واحد عمى األقل 

 --   مشذؽر 

  ساعة 52 إجسالي الداعات السعتسدة
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 دكتؽراه الفمدفةمتطمبات برنامج (: 6ممحق )
 ساعة معتسدة( 67)

 
 مالحعات الداعات السعتسدة نؽع السقرر الستطمب

 متطمبات القدػ العمسي

  ساعة 26 مقررات إجبارية
مقررات إختيارية مؼ 

  ساعات 9 داخل القدػ

مقررات إختيارية مؼ 
 مؼ خارج السعيد أو ساعات 6 خارج القدػ

  ساعات 01 الرسالة العمسية
  ساعات 6 مقررات إجبارية متطمبات السعيد

 متطمبات الجامعة

ال تدخل في حداب  -- Seminarحمقة نقاشية 
لتراكسي الستؽسط ا

، وتتغير وفقًا لمدرجات
لمقرارات الرادرة مؼ 
مجمس جامعة بشي 

 سؽيف

بحثان عمى األقل 
 -- مشذؽران

  ساعة 67 إجسالي الداعات السعتسدة
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 مقررات برنامج إنتاج ومعامالت ما بعد الحراد لمشباتات الطبية والعطرية (: 7ممحق )
 الساجدتير السيشي -0

Pre-req. CRs P T Course Code 

 انًقزراث اإلخببرَت

None 

 

3 2 2 Principals of production of medicinal 

and aromatic plants  

 أسس إنتبج اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 601 

None 3 2 2 Taxonomy of medicinal and aromatic 

plants 

 تقسُى اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 602 

None 3 2 2 Principles of organic farming of 

medicinal and aromatic plants 

 هنببتبث انطبُت وانؼطزَتن أسبسُبث انشراػت انؼعىَت

PRH 603 

None 3 2 2 Integrated control of pests and diseases 

 السكافحة الستكاممة لألمراض والحذرات

PRH 604 

PRH 601 3 2 2 Economics of medicinal and aromatic 

plants production 

 اقتصبدَبث إنتبج اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 605 

None 3 2 2 Post-harvest handling of medicinal and 

aromatic plants  

 بؼذ انحصبدؼطزَت انطبُت واننببتبث تذاول ان

PRH 606 

None 3 2 2 Breeding of medicinal and aromatic 

plants 

 ؼطزَتانوطبُت ننببتبث انتزبُت ا

PRH 607 

PRH 601 3 2 2 Technology of harvesting medicinal 

and aromatic plants 

 تكشؽلؽجيا حراد الشباتات الطبية والعطرية

PRH 608 

None 3 6 -- Applied course 

 يقزر تطبُقٍ

PRH 609 

All 

courses 

4 8 -- Graduation project 

 يشزوع انتخزج

PRH 610 

 ختُبرَتانًقزراث اإل

None 3 2 2 Plant tissue culture 

 سراػت األنسدت اننببتُت

BTC 607 

None 3 2 2 Medicinal and aromatic plant diseases  

 أيزاض اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 612E 

CHM 616 3 2 2 Physiology of medicinal and aromatic 

plants   

 َتث انطبُت وانؼطزفسُىنىخُب اننببتب

PRH 613E 

None 3 2 2 Farm management of medicinal and 

aromatic plants 

PRH 614E 
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 اننببتبث انطبُت وانؼطزَت  إدارة يشارع

None 3 2 2 Production of medicinal and aromatic 

plants seedlings  

 إنتبج شتالث اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 615E 
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  البحثيالساجدتير  -2
Pre-req. CRs P T Course Code 

 انًقزراث اإلخببرَت

None 

 

3 2 2 Principals of production of medicinal 

and aromatic plants  

 أسس إنتبج اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 601 

None 3 2 2 Taxonomy of medicinal and aromatic 

plants 

 انطبُت وانؼطزَتتقسُى اننببتبث 

PRH 602 

None 3 2 2 Principles of organic farming of 

medicinal and aromatic plants 

 هنببتبث انطبُت وانؼطزَتن أسبسُبث انشراػت انؼعىَت

PRH 603 

PRH 601 3 2 2 Integrated control of pests and diseases 

 لحذراتالسكافحة الستكاممة لألمراض وا

PRH 604 

PRH 601 3 2 2 Economics of medicinal and aromatic 

plants production 

 اقتصبدَبث إنتبج اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 605 

None 3 2 2 Post-harvest handling of medicinal and 

aromatic plants  

 بؼذ انحصبدؼطزَت انطبُت واننببتبث تذاول ان

PRH 606 

None 3 2 2 Breeding of medicinal and aromatic 

plants 

 ؼطزَتانطبُت وتزبُت اننببتبث ان

PRH 607 

PRH 601 3 2 2 Technology of harvesting medicinal 

and aromatic plants 

 تكشؽلؽجيا حراد الشباتات الطبية والعطرية

PRH 608 

None 3 2 2 Plant biochemistry 

 كًُُبء حُىَت نببتُت

CHM 604 

All 

courses 

8 CRs Thesis 

 رسبنت ػهًُت

PRH 611 

 انًقزراث اإلختُبرَت

None 3 2 2 Plant tissue culture 

 سراػت األنسدت اننببتُت

BTC 607 

None 3 2 2 Medicinal and aromatic plant diseases  

 أيزاض اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 612E 

CHM 616 3 2 2 Physiology of medicinal and aromatic 

plants   

 فديؽلؽجيا الشباتات الطبية والعطرية

PRH 613E 

None 3 2 2 Farm management of medicinal and 

aromatic plants 

PRH 614E 
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 اننببتبث انطبُت وانؼطزَت  إدارة يشارع

None 3 2 2 Production of medicinal and aromatic 

plants seedlings  

 ؼطزَتبتبث انطبُت واننتبج شتالث اننبإ

PRH 615E 
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  دكتؽراه الفمدفة  -2
Pre-req. CRs P T Course Code 

 انًقزراث اإلخببرَت

 

None 

3 2 2 Seeds production for medicinal and 

aromatic plants  

 اننببتبث انطبُت وانؼطزَت إنتبج تقبوٌ

PRH 701 

None 3 2 2 Production of medicinal and aromatic 

plants in North Upper Egypt 

إنتبج اننببتبث انطبُت وانؼطزَت فٍ أراظٍ شًبل 

 انصؼُذ

PRH 702 

PRH 701 3 2 2 Green house cultivation of medicinal 

and aromatic plants 

 انشراػت انًحًُت نهنببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 703 

None 3 2 2 Biotechnological approaches for the 

production of medicinal and aromatic 

plants  

أسبنُب انتكنىنىخُب انحُىَت إلنتبج اننببتبث انطبُت 

 وانؼطزَت

PRH 704 

None 3 2 2 Tissue culture and plant breeding 

 سراػت األنسدت وتزبُت اننببتبث

PRH 705 

None 3 2 2 Physiology of environmental stress for 

medicinal and aromatic plants 

 فسُىنىخُب اإلخهبد انبُئً نهنببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 706 

None 3 2 2 Agricultural extension for medicinal 

and aromatic plants 

 اإلرشبد انشراػٍ نهنببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 707 

None 3 2 2 Post-harvest handling of medicinal and 

aromatic plants  

 تذاول اننببتبث انطبُت وانؼطزَت بؼذ انحصبد

PRH 708 

None 3 2 2 Problems of production and marketing 

of medicinal and aromatic plants 

 يشبكم إنتبج وتسىَق اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 709 

None 3 2 2 Detection of adulteration of medicinal 

and aromatic plants products   

 كشف غش ينتدبث اننببتبث انطبُت وانؼطزَت 

PRH 710 

None 3 2 2 Quality measures for medicinal and 

aromatic plants 

 يقبَُس خىدة اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 711 

None 3 2 2 New trends for optimal use of 

medicinal and aromatic plants 

ستخذاو األيثم نهنببتبث انطبُت تدبهبث انحذَثت نإلاإل

 وانؼطزَت

PRH 712 

All 

courses 

10 CRs Dissertation 

 رسبنت ػهًُت

PRH 713 
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 انًقزراث اإلختُبرَت

None 3 2 2 Bulbs production for medicinal and 

aromatic plants  

 طزَتتبث انطبُت وانؼإنتبج أبصبل اننبب

PRH 714E 

None 3 2 2 Production of medicinal and aromatic 

woody plants 

 إنتبج اننببتبث انطبُت وانؼطزَت انخشبُت

PRH 715E 

None 3 2 2 Production of plants resistant to 

environmental stress 

 خهبد انبُئًإنتبج نببتبث يقبويت نإل

PRH 716E 

None 3 2 2 Pesticides, inorganic fertilizers, and 

heavy metals residue analysis 

تحهُم يتبقُبث انًبُذاث واألسًذة غُز انؼعىَت 

 وانؼنبصز انثقُهت

PRH 717E 

None 3 2 2 Weed resistance in medicinal and 

aromatic plants 

 يقبويت انحشبئش فً اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 718E 

None 3 2 2 Healthy production of medicinal and 

aromatic plants 

 اإلنتبج اِين صحًُب نهنببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 719E 

None 3 2 2 Smart cultivation of medicinal and 

aromatic plants 

 انشراػت انذكُت نهنببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 720E 

None 3 2 2 International approaches in 

production of medicinal and aromatic 

plants 

 انتىخهبث انذونُت فٍ إنتبج اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 721E 
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 مقررات برنامج  كيسياء الشباتات الطبية والعطرية(: 8ممحق )
 الساجدتير السيشي -0

Pre-req. CRs P T Course Code 

 انًقزراث اإلخببرَت

None 3 2 2 Chemistry of aromatic compounds 

 ؼطزَتكًُُبء انًزكببث ان

CHM 601 

None 3 2 2 Isolation of plant constituents  

 فصم انًكىنبث اننببتُت

CHM 602 

CHM 601, 

602  

3 2 2 Structural elucidation of chemical 

compounds  

 كًُُبئُتنهًزكببث ان انتؼزف ػهً انتزكُب انكًُُبئٍ 

CHM 603 

CHM 601 

CHM 602 

3 2 2 Plant biochemistry 

 كًُُبء حُىَت نببتُت

CHM 604 

CHM 601 

CHM 602 

CHM 603 

3 2 2 Biosynthesis of medicinal and aromatic 

plants  

 هنببتبث انطبُت وانؼطزَتنانحُىٌ  خهُقانت

CHM 605 

CHM 601, 

602, 603, 

604 

3 2 2 Toxicity of natural products  

 سًُت انًنتدبث انطبُؼُت

CHM 606 

None 3 2 2 Principals of medicinal and aromatic 

plants production  

 أسس إنتبج اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 601 

None 3 2 2 Plant tissue culture 

 سراػت األنسدت اننببتُت

BTC 607 

None 3 6 -- Applied course 

 تطبُقٍيقزر 

CHM 608 

All courses 4 8 -- Graduation project 

 يشزوع انتخزج

CHM 609 

 انًقزراث اإلختُبرَت

CHM 606 3 2 2 Antioxidant activity of natural products 

 انطبُؼُت هًنتدبثن ألكسذةن ًعبداثان بثنشبغان

CHM 611E 

CHM 606 3 2 2 Herbal cosmetics  

  نؼشبُتيستحعزاث انتدًُم ا

CHM 612E 

CHM 606 3 2 2 Pharmacological actions of medicinal 

and aromatic plants  

 انذوائٍ نهنببتبث انطبُت وانؼطزَت نفؼما

CHM 613E 

CHM 602 3 2 2 Analytical chemistry 

 انكًُُبء انتحهُهُت                               

CHM 614E 

CHM 606 3 2 2 Phytochemistry  

 ز                                         انؼقبقُكًُُبء 

CHM 615E 
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  لبحثيالساجدتير ا -2
Pre-req. CRs P T Course Code 

 انًقزراث اإلخببرَت

None 3 2 2 Chemistry of aromatic compounds 

 ؼطزَتكًُُبء انًزكببث ان
CHM 601 

None 3 2 2 Isolation of plant constituents  

 ًكىنبث اننببتُتان فصم

CHM 602 

CHM 601, 

602  

3 2 2 Structural elucidation of chemical 

compounds  

 نهًزكببث انكًُُبئُت انتؼزف ػهً انتزكُب انكًُُبئٍ 

CHM 603 

CHM 601, 

602 

3 2 2 Plant biochemistry 

 كًُُبء حُىَت نببتُت

CHM 604 

CHM 601, 

602, 603 

3 2 2 Biosynthesis of medicinal and aromatic 

plants  

 هنببتبث انطبُت وانؼطزَتنانحُىٌ  خهُقانت

CHM 605 

CHM 601, 

602, 603, 

604 

3 2 2 Toxicity of natural products  

 سًُت انًنتدبث انطبُؼُت

CHM 606 

CHM 601, 3 2 2 Marine Natural Products 

 انًنتدبث انطبُؼُت انبحزَت

CHM 607 

None 3 2 2 Principals of production of medicinal 

and aromatic plants  

 أسس إنتبج اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 601 

None 3 2 2 Plant tissue culture 

 سراػت األنسدت اننببتُت

BTC 607 

All courses 8 CRs Thesis 

 رسبنت ػهًُت

CHM 610 

 انًقزراث اإلختُبرَت

CHM 606 3 2 2 Antioxidant activity of natural products 

 انطبُؼُت هًنتدبثن ألكسذةن ًعبداثان بثنشبغان

CHM 611E 

CHM 606 3 2 2 Herbal cosmetics  

  يستحعزاث انتدًُم انؼشبُت

CHM 612E 

CHM 606 3 2 2 Pharmacological actions of medicinal 

and aromatic plants  

 طبُت وانؼطزَتائٍ نهنببتبث انانذو نفؼما

CHM 613E 

CHM 602 3 2 2 Analytical chemistry 

 انكًُُبء انتحهُهُت                               

CHM 614E 

CHM 606 3 2 2 Phytochemistry  

 كًُُبء انؼقبقُز                                         

CHM 615E 
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 الفمدفة هدكتؽرا -2
Pre-req. CRs P T Course Code 

 انًقزراث اإلخببرَت

None 3 2 2 Chemistry of  heterocyclic compounds 

 ًتدبنستانًزكببث انحهقُت غُز انكًُُبء 
CHM 701 

CHM 701 3 2 2 Stereochemistry of natural products 

 لمسشتجات الطبيعية الكيسياء الفراغية
CHM 702 

CHM 701, 

702 
3 2 2 Plant terpenoids and steroids  

 زبُنبث واألستُزوالث اننببتُتانت
CHM 703 

CHM 701, 

702 

3 2 2 Chemistry of  alkaloids 

 انقهىَذاثكًُُبء 

CHM 704 

CHM 701, 

702 

3 2 2 Chemistry of  flavonoids 

 انفالفىنبث كًُُبء

CHM 705 

CHM 703, 

704, 705 
3 2 2 Biotransformations of plant natural 

products 

 اننببتُت انطبُؼُت نهًنتدبث انحُىَت انتحىالث
CHM 706 

None 3 2 2 Applications of nanotechnology in 

natural products 

 النباتات الطبية والعطرية تطبيقات تكنولوجيا النانو في

CHM 707 

CHM 702, 

703, 704, 

705 

3 2 2 Computational chemistry of natural 

products 

 انكًُُبء انحبسىبُت نهًنتدبث انطبُؼُت

CHM 708 

CHM 703, 

704, 705 
3 2 2 Immune activity of natural products 

 الشذاط السشاعي لمسشتجات الطبيعية

CHM 709 

CHM 706 3 2 2 Natural products as biomarker tracers 

in environmental and geological 

processes 

زاث حُىَت فٍ انؼًهُبث انبُئُت طبُؼُت كًؤشانًنتدبث ان

 واندُىنىخُت

CHM 710 

None 3 2 2 Chemometrics and chemical analysis 

 انكًُُبئٍ وانتحهُم انكًُُبئُت انقُبسبث
CHM 711 

None 3 2 2 Green and Sustainable Separation of 

Natural Products 

 ُؼُتانطب نهًنتدبث ووانًستذا األخعز انفصم

CHM 712 

All courses 10 CRs Dissertation 

 رسبنت ػهًُت

CHM 713 

 انًقزراث اإلختُبرَت

None 3 2 2 Mechanism of organic reactions 

 يُكبنُكُبث انتفبػالث انؼعىَت

CHM 714E 

None 3 2 2 Application of metabolomics in the 

study of natural products 

 انطبُؼُت انًنتدبث دراست فٍ ألَطاستخذاو نىاتح ا

CHM 715E 

None 3 2 2 Photochemical synthesis of natural CHM 716E 
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products 

 نهًزكببث انطبُؼُت انعىئٍ ئٍانكًُُبانتخهُق 

None 3 2 2 Natural antibiotics 

              انًعبداث انحُىَت انطبُؼُت

CHM 717E 

None 3 2 2 Screening of bioactive compounds 

 بُىنىخُب اننشطت انًزكببث اختببر

CHM 718E 

None 3 2 2 Biodiversity and natural product 

 انتنىع انبُىنىخٍ وانًنتدبث انطبُؼُت

BTC 704 

None 3 2 2 Physical organic chemistry 

 انكًُُبء انؼعىَت انفُشَبئُت

CHM 719E 

None 3 2 2 Preparation and characterization of 

nanoparticles 

 تحعُز وانتؼزف ػهً اندسًُبث اننبنىنُت

CHM 720E 
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 التكشؽلؽجيا الحيؽية لمشباتات الطبية والعطريةمقررات برنامج  (: 9ممحق )       
 الساجدتير السيشي -0

Pre-req. CRs P T Course Code 

 انًقزراث اإلخببرَت

None 3 2 2 Biochemistry (Adv.) 

 ت )يتقذو(حُىَ كًُُبء 

BTC 601 

BTC 602 3 2 2 Plant genome 

 خُنىو اننببث

BTC 602 

BTC 602 3 2 2 Molecular Genetics  

 انىراثت اندشَئُت

BTC 603 

BTC 602, 

603 

3 2 2 Techniques in genetic engineering  

 تقنُبث انهنذست انىراثُت

BTC 604 

BTC 602, 

BTC 604   

3 2 2 Biotechnology of natural products  

 انطبُؼُت  بثدنهًنت انتكنىنىخُب انحُىَت

BTC 605 

BTC 601 3 2 2 Plant secondary metabolites 

  انثبنىَت فٍ اننببث ينتدبث انتًثُم انغذائٍ

BTC 606 

BTC 602 3 2 2 Plant tissue culture 

                                 سراػت األنسدت اننببتُت

BTC 607 

None 3 2 2 Principals of production of medicinal 

and aromatic plants  

 أسس إنتبج اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 601 

None 3 6 -- Applied course 

 يقزر تطبُقٍ

BTC 609 

All 

courses 

4 8 -- Graduation project 

 يشزوع انتخزج

BTC 610 

 رَتاإلختُب انًقزراث

PRH 601 3 2 2 Early evolution of flowering plants 

 انًشهزة نهنببتبث انًبكز انتطىر

BTC 612E 

PRH 601 3 2 2 Biological control of pests and diseases 

 انًقبويت انحُىَت نهحشزاث واأليزاض

BTC 613E 

PRH 601 3 2 2 Geographic Information Systems (GIS) 

 انًؼهىيبث اندغزافُتى نظ

BTC 614E 

BTC 602, 

BTC 604 

3 2 2 Biology modeling  

                                       تحُىَان ذختاننً 

BTC 615E 

BTC 602, 

BTC 604 

3 2 2 Genetic improvement of  natural 

products  

 انتحسُن انىراثٍ نهًنتدبث انطبُؼُت

BTC 616E 
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 البحثيير اجدتالس -2
Pre-req. CRs P T Course Code 

 انًقزراث اإلخببرَت

None 3 2 2 Biochemistry (Adv.) 

 ت )يتقذو(حُىَ كًُُبء 

BTC 601 

BTC 602 3 2 2 Plant genome 

 خُنىو اننببث

BTC 602 

BTC 602 3 2 2 Molecular Genetics  

 انىراثت اندشَئُت

BTC 603 

BTC 602, 

603 

3 2 2 Techniques in genetic engineering  

 تقنُبث انهنذست انىراثُت

BTC 604 

BTC 602,  3 2 2 Biotechnology of natural products  

 انطبُؼُت  بثدنهًنت انتكنىنىخُب انحُىَت

BTC 605 

BTC 601 3 2 2 Plant secondary metabolites 

  اننببث انثبنىَت فٍ ينتدبث انتًثُم انغذائٍ

BTC 606 

BTC 602 3 2 2 Plant tissue culture 

                                 سراػت األنسدت اننببتُت

BTC 607 

BTC 602, 

603, 604 

3 2 2 DNA sequencing 

 تزكُب انحًط اننىوٌ تتببغ 

BTC 608 

None 3 2 2 Principals of production of medicinal 

and aromatic plants  

 نطبُت وانؼطزَتاننببتبث اأسس إنتبج 

PRH 601 

All 

courses 

8 CRs Thesis 

 رسبنت ػهًُت

BTC 611 

 انًقزراث اإلختُبرَت

PRH 601 3 2 2 Early evolution of flowering plants 

 انًشهزة نهنببتبث انًبكز انتطىر

BTC 612E 

PRH 601 3 2 2 Biological control of pests and diseases 

 هحشزاث واأليزاضانحُىَت نانًقبويت 

BTC 613E 

PRH 601 3 2 2 Geographic Information Systems (GIS) 

 نظى انًؼهىيبث اندغزافُت

BTC 614E 

BTC 602, 

BTC 604 

3 2 2 Biology modeling  

                                       تحُىَان ذختاننً 

BTC 615E 

BTC 602, 

BTC 604 

3 2 2 Genetic improvement of  natural 

products  

 انتحسُن انىراثٍ نهًنتدبث انطبُؼُت

BTC 616E 
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 دكتؽراه الفمدفة -2
Pre-req. CRs P T Course Code 

 انًقزراث اإلخببرَت

None 

 

3 2 2 Virology 

 ػهى انفُزوسبث

BTC 701 

BTC 701 3 2 2 Gene editing 

 تحزَز اندُنبث

BTC 702 

BTC 701 3 2 2 Gene expression 

 انتؼبُز اندُنٍ

BTC 703 

BTC 702 3 2 2 Biodiversity and natural product 

 انتنىع انبُىنىخٍ وانًنتدبث انطبُؼُت

BTC 704 

BTC 702 3 2 2 Creating genetic diversity in plants 

 خهق انتنىع انىراثٍ فٍ اننببث

BTC 705 

BTC 702  

BTC 703 

3 2 2 Genetically Modified Organisms 

(GMOs) 

ًُب  انكبئنبث انًحىرة وراث

BTC 706 

None 3 2 2 Natural products metabolomic 

technologies 

 انتؼزف ػهً انتفبػالث انحُىَت نهًنتدبث انطبُؼُت

BTC 707 

BTC 702 3 2 2 Induced plant mutations in the 

genomics era 

 اندُنىو ػصز فٍ انًستحثت ببتُتانن انطفزاث

BTC 708 

None 3 2 2 Biofertilizers and biopesticides 

 األسًذة وانًبُذاث انحُىَت
BTC 709 

BTC 702, 

703 

3 2 2 Bioinformatics  

 انًؼهىيبتُت انحُىَت

BTC 710 

None 3 2 2 Data analysis of genomics and 

proteomics 

 انبزوتُنبثو اندُنىو بُبنبث تحهُم

BTC 711 

None 3 2 2 Detection of genetically engineered 

products 

 بوراثًُ  انًهنذست انًنتدبث ػن انكشف

BTC 712 

All 

courses 

10 CRs Dissertation 

 رسبنت ػهًُت

BTC 713 

 انًقزراث اإلختُبرَت

None 3 2 2 Quantitative genetics  

 وراثت انصفبث انكًُت
BTC 714E 

None 3 2 2 Genetic population 

 وراثت ػشبئز 

BTC 715E 

None 3 2 2 Instrumental analysis  

 انتحهُالث ببستخذاو األخهشة

BTC 716E 

None 3 2 2 Proteomics  and interactomics  

 انتفبػم بُن انبزوتُنبث وانًكىنبث انخهىَت األخزي

BTC 717E 
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None 3 2 2 DNA damage and repair 

 تهف وإصالذ انحًط اننىوٌ

BTC 718E 

BTC 703 3 2 2 Expression patterns and 

environmental conditions of natural 

products 

 انطبُؼُت نهًنتدبث انبُئُت وانظزوف انتؼبُز أنًبغ

BTC 719E 

None 3 2 2 Cell biology 

 بُىنىخُب انخهُت       

BTC 720E 

None 3 2 2 Nanobiotechnology 

 انتكنىنىخُب انحُىَت اننبنىنُت

BTC 721E 
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 السدتحزرات الطبية والعطرية والدوائية مقررات برنامج(: 01ممحق )
 الساجدتير السيشي -0

Pre-req. CRs P T Course Code 

 انًقزراث اإلخببرَت

None 3 2 2 Recent advances in pharmacognosy 

 انؼقبقُز ػهى فٍ انحذَثت تطىراثان

PPM 601 

PPM 601 3 2 2 Natural drug production and 

evaluation 

 وتقًُُهب انطبُؼُت األدوَت إنتبج

PPM 602 

PPM 602 3 2 2 Advances in phytotherapy and herbal 

medicine 

 انؼشبُت واألدوَت ببننببتبث انؼالج

PPM 603 

None 3 2 2 Biochemistry (Adv.) 

 ت )يتقذو(حُىَ كًُُبء 

BTC 601 

BTC 601    Recent advances in toxicology 

 سًىوان ػهى فٍ انحذَثت انتطىراث

PPM 604 

PPM 601 3 2 2 Clinical pharmacology  

 علم األدوية اإلكلينيكي

PPM 605 

PPM 603, 

604 

3 2 2 Quality control of natural products 

 انطبُؼُت انًنتدبث دةخى يزاقبت

PPM 606 

None 3 2 2 Principals of production of medicinal 

and aromatic plants  

 أسس إنتبج اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 601 

None 3 6 -- Applied course 

 يقزر تطبُقٍ

PPM 607 

All 

courses 

4 8 -- Graduation project 

 يشزوع انتخزج

PPM 608 

 زراث اإلختُبرَتنًقا

PPM 601 3 2 2 Recent advances in phytochemistry 

 النباتية الكيمياء في الحديثة التطورات

PPM 610E 

PPM 605 3 2 2  Forensic pharmacognosy 

 الشرعي الطب عقاقير
PPM 611E 

PPM 606 3 2 2 Immunopharmacology 

 علم األدوية المناعي  

PPM 612E 

PPM 606 3 2 2 Drug analysis 

 تحليل األدوية   

PPM 613E 

PPM 604 3 2 2 Manufacturing of essential oils 

 تصنيع الزيوت العطرية

PPM 614E 
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 بحثيالساجدتير ال -2
Pre-req. CRs P T Course Code 

 انًقزراث اإلخببرَت

None 3 2 2 Recent advances in pharmacognosy 

 انؼقبقُز ػهى فٍ َثتانحذ انتطىراث

PPM 601 

PPM 601 3 2 2 Natural drug production and 

evaluation 

 وتقًُُهب انطبُؼُت األدوَت إنتبج

PPM 602 

PPM 602 3 2 2 Advances in phytotherapy and herbal 

medicine 

 انؼشبُت واألدوَت ببننببتبث انؼالج

PPM 603 

None 3 2 2 Biochemistry (Adv.) 

 ت )يتقذو(حُىَ ُبء كًُ

BTC 601 

BTC 601    Recent advances in toxicology 

 سًىوان ػهى فٍ انحذَثت انتطىراث

PPM 604 

PPM 601 3 2 2 Clinical pharmacology  

 علم األدوية اإلكلينيكي
PPM 605 

PPM 603, 

604 

3 2 2 Quality control of natural products 

 طبُؼُتان انًنتدبث خىدة يزاقبت

PPM 606 

None 3 2 2 Principals of production of medicinal 

and aromatic plants  

 أسس إنتبج اننببتبث انطبُت وانؼطزَت

PRH 601 

None 3 2 2 Biotechnology of natural products  

 انطبُؼُت  بثدنهًنت انتكنىنىخُب انحُىَت

BTC 605 

All 

courses 

8 CRs Thesis 

 هًُتت ػرسبن

PPM 609 

 انًقزراث اإلختُبرَت

PPM 601 3 2 2 Recent advances in phytochemistry 

 النباتية الكيمياء في الحديثة التطورات

PPM 610E 

PPM 605 3 2 2  Forensic pharmacognosy 

 الشرعي الطب عقاقير
PPM 611E 

PPM 606 3 2 2 Immunopharmacology 

 علم األدوية المناعي  

PPM 612E 

PPM 606 3 2 2 Drug analysis 

 تحليل األدوية   

PPM 613E 

PPM 604 3 2 2 Manufacturing of essential oils 

 تصنيع الزيوت العطرية

PPM 614E 
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 الفمدفة  هدكتؽرا -2
Pre-req. CRs P T Course Code 

 انًقزراث اإلخببرَت

None 

 

3 2 2 Pharmacokinetics of natural 

compounds 

 ئية للمركبات الطبيعيةحركية الدواال

PPM 701 

None 3 2 2 Botanical authenticity assessment of 

aromatic and medicinal plants 

 وانطبُت انؼطزَت ببتبثنهن اننببتُت األصبنت تقُُى

PPM 702 

None 3 2 2 Marine-derived pharmaceuticals 

 انبحزَت انصُذالنُت انًستحعزاث

PPM 703 

PPM 702 3 2 2 Microbial contamination of medicinal 

and aromatic plants  

 وانؼطزَت انطبُت بثنهنببت انًُكزوبٍ تهىثان

PPM 704 

PPM 704 3 2 2 Assessment of adulterated aromatic 

and medicinal plants  

  انؼطزَتانطبُت و اننببتبثغش  تقُُى

PPM 705 

PPM 705 3 2 2 Quality assessment of medicinal and 

aromatic plant extracts 

 تقُُى خىدة يستخهصبث اننببتبث انطبُت انؼطزَت

PPM 706 

PPM 706 3 2 2 Toxicology of herbal products 

 سًُت انًنتدبث انؼشبُت

PPM 707 

PPM 701 3 2 2 Dosage forms of herbal medicinal 

products and their stability 

 ثباتهاو العشبية الطبية المنتجات من جرعةال لاأشك

PPM 708 

PPM 701 3 2 2 Nanotechnology and herbal 

preparation 

 تشبُتقنُت اننبنى وانًستحعزاث انؼ

PPM 709 

PPM 709 3 2 2 Nano formulations of bioactive natural 

products for the treatment of diseases 

 اننشطت انطبُؼُت انًنتدبث ين نبنى يستحعزاث

 األيزاض نؼالج بُىنىخُب

PPM 710 

PPM 701 3 2 2 Laser application in pharmaceutical 

preparations of medicinal and 

aromatic plants  

تطبُقبث انهُشر فٍ انًستحعزاث انصُذنُت نهنببتبث 

 انطبُت وانؼطزَت

PPM 711 

PPM 701 3 2 2 Delivering natural products and 

biotherapeutics to improve drug 

efficacy 

 نتحسُن انحُىٌ وانؼالج انطبُؼُت انًنتدبث تقذَى

 انذواء كفبءة

PPM 712 

All 

courses 

10 CRs Dissertation 

 رسبنت ػهًُت

PPM 713 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0032-1320228
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0032-1320228
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 انًقزراث اإلختُبرَت

None 3 2 2 Analytical profiling of bioactive 

constituents from herbal products, 

using metabolomics 

 ين بُىنىخُب اننشطت نهًكىنبث انتحهُهٍ اننًػ

 األَطنىاتح  ببستخذاو انؼشبُت انًنتدبث

PPM 714E 

None 3 2 2 Pathophysiology of diseases 

 انتغُزاث انفسُىنىخُت انىظُفُت فٍ األيزاض

PPM 715E 

PPM 712 3 2 2 Cosmetic medical preparations 

 مستحضرات التجميل الطبية

PPM 716E 

None 3 2 2 Physical pharmacy and preformulation 

studies 

 ُمتشكصُذنت فُشَبئُت ودراسبث يب قبم ان

PPM 717E 

None 3 2 2 Chromatographic isolation and 

identification of natural products 

بستخذاو ب فصم وانتؼزف ػهً اننىاتح انطبُؼُت

 انكزويبتىخزافٍانتحهُم 

PPM 718E 

None 3 2 2 Biotransformation of natural products 

 انتحىل انحُىٌ نهنىاتح انطبُؼُت

PPM 719E 

None 3 2 2 Advanced therapeutics   

                             ػالخُبث يتقذيت     

PPM 720E 

None 3 2 2 Radiopharmaceuticals 

 انًىاد انصُذنُت انًشؼت

PPM 721E 
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 (: السحتؽى العمسي لسقررات السعيد اإلجبارية00ممحق )
Scientific content of the institute's compulsory courses 

Code Course name Content 

INS 801 English language 

This course covers scientific terminology, 

reading, writing and speaking skills. Students 

will be able to write clear and well-developed 

multi-paragraph academic essays and will have 

fluency and intelligibility in spoken English. 

INS 802 

Research 

methodology and 

research writing 

This course describes how to choose a research 

problem, searching tools, treating data, writing 

papers, making the paper interesting and 

publishing a research paper. Students will be 

able to use tables, illustrations, reviews, 

bibliography to write a research paper. 

INS 803 Biostatistics 

This course represents statistical methods used 

in biological research, basic concepts of 

statistical inference, analysis of variance. 

Students will be able to use tools for describing 

data, statistical hypothesis testing and concepts. 

INS 804 Smart Agriculture 

This course analyses climate change impacts on 

agriculture, food systems and strategies in 

agriculture.  

INS 901 

Information and 

Communications 

Technology (ICT). 

This course describes definition, techniques 

used, communication devices and applications.  

Students will be able to use technologies and 

software programs to access information and 

communication.  

INS 902 Soft skills 

This course aims at building personal skills such 

as leadership, critical thinking, decision making, 

analysis, development and communication, 

writing reports, self-motivation, teamwork, time 

management, responsibility and ability to work 

under pressure. 

INS 903 
Design and analysis 

of experiments. 

This course describes the design and analysis of 

scientific experiments. Students will study the 

concepts and different models of an 

experimental design, statistical analysis based on 

linear models and appropriate graphical 

methods. 
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 (02ممحق )
بزنبيح إنتبج ويؼبيالث يب بؼذ انحصبد نهنببتبث انطبُت وانؼطزَتًقزراث نانًحتىي انؼهًٍ   

Scientific content of Production and post-harvest of medicinal and 

aromatic plants 
Code Name Content 

PRH 601 Principals of 

production of 

medicinal and 

aromatic plants  

This course describes growth, development, 

cultivation, collection and preparation of 

active substances in medicinal and aromatic 

plant materials. Students will expert 

production and collection practice and learn 

about quality control processes of medicinal 

and aromatic plants. 

PRH 602 Taxonomy of 

medicinal and 

aromatic plants 

This course deals describes history of 

medicinal and aromatic plants, species 

distribution, the most important wild and 

cultivated species and their taxonomy, 

botanical description, parts used, chemical 

constituents, medicinal importance and 

precautions, cultivation, harvesting and 

storage of their chemical products. Students 

will be exposed to different examples of 

medicinal plants and their toxic effects. 

PRH 603 Principles of 

organic farming of 

medicinal and 

aromatic plants 

This course describes history of organic 

cultivation of aromatic plants, definition, 

advantages, and principals of organic 

farming, conversion requirements to organic 

agriculture, organic standards, organic 

certification and organic cultivation 

strategies. Students will expose to products 

authorized for organic farming.  

PRH 604 Integrated control 

of pests and 

diseases  

This course describes principles of integrated 

pest management, suppression of harmful 

organisms and non-chemical plant protection 

measures. Students will identify benefits of 

using integrated pest management.  

PRH 605 Economics of 

medicinal and 

aromatic plants 

production 

This course provides students with the 

economics of medicinal and aromatic crops, 

the area of production, yield and value of 

medicinal crops around the world. 

PRH 606 Post-harvest 

handling of 

medicinal and 

aromatic plants  

This course provides general information of 

medicinal and aromatic plants, current 

production trends, medicinal and aromatic 

crops, harvesting, and post-harvest 
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processes. Students will be able to handle 

different medicinal and aromatic plants.   

PRH 607 Breeding of 

medicinal and 

aromatic plants 

This course provides the tools for breeding of 

the medicinal and aromatic plants, 

improvement strains for cultivation and 

propagation of medicinal plants genetic 

resource. Students will be able to use of 

genetic and phytochemical markers at an 

early stage of the breeding program. 

PRH 608 Technology of 

harvesting 

medicinal and 

aromatic plants 

This course describes different methods of 

harvest technology, recent advances in the 

mechanism of growing, harvesting, and 

processing. Students will identify different 

techniques for harvesting medicinal and 

aromatic plants. 

PRH 612E Medicinal and 

aromatic plant 

diseases 

This course describes identification of 

disease-causing organisms, and their 

pathogenic impact at organ, cellular and 

biochemical level and necessary strategies for 

efficient disease management. Students will 

be exposed to different examples of plant 

diseases.  

PRH 613E Physiology of 

medicinal and 

aromatic plants  

This course provides the fundamental of 

plant physiology, phytochemistry, biotic and 

abiotic stress, antioxidants for medicinal and 

aromatic plants production under salt stress. 

PRH 614E Farm management 

of medicinal and 

aromatic plants 

This course describes the impact of organic 

farming system on growth and yield of 

medicinal and aromatic crops and steps 

taken to provide decision support 

information about opportunities at farm and 

local community terms for exporting 

countries. 

PRH 615E Production of 

medicinal and 

aromatic plants 

seedlings 

This course describes production, processing, 

and marketing of medicinal and aromatic 

plants on the prairies, development of an 

herb enterprise. Students will be able to 

identify medicinal and aromatic plants that 

are suitable for commercial and non-

commercial cultivation on the prairies and 

outline steps in planning and developing a 

field production operation for selected 

medicinal and aromatic plants.  

PRH 701 Seeds production 

for medicinal and 

This course describes introduction, selection, 

hybridization, mutation and biotechnological 
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aromatic plants  technique for improvement of ornamental 

and flower crops, breeding for disease 

resistance, development of promising 

cultivars of important ornamentals and 

flower crops, role of heterocyst and its 

exploitation, production of open pollinated 

seed. Students will be able to harvest, process 

and store of seeds. 

PRH 702 Production of 

medicinal and 

aromatic plants in 

North Upper Egypt 

This course describes important aromatic 

and medicinal plants cultivated in North 

Upper Egypt, their production, processing, 

and marketing. Students will be able to 

identify medicinal and aromatic plants that 

are suitable for North Upper Egypt and 

outline steps in planning and developing a 

field production operation for the selected 

medicinal and aromatic plants. 

PRH 703 Green house 

cultivation of 

medicinal and 

aromatic plants 

This course describes history, scope of 

gardening, aesthetic values, landscaping, 

floriculture and its industrial importance in 

Egypt. Also, greenhouse, trees, their design, 

values in landscaping, propagation, planting 

shrubs and herbaceous perennials. Students 

will be exposed to special types of gardens, 

their walk-paths, bridges and constructed 

features.  

PRH 704 Biotechnological 

approaches for the 

production of 

medicinal and 

aromatic plants 

The course describes biotechnological tools 

for selecting, multiplying and conserving the 

critical genotypes of medicinal and aromatic 

plants, in-vitro production of secondary 

metabolites in plant cell suspension cultures 

and bioreactors for commercial production 

of secondary metabolites. Students will be 

exposed to different biotechnological 

approaches in the field of medicinal and 

aromatic plants. 

PRH 705 Tissue culture and 

plant breeding 

The course describes importance of plant 

tissue culture, different techniques involved 

in the process and applications of plant tissue 

culture in plant breeding. Students will be 

exposed to examples of plant tissue culture in 

medicinal and aromatic plants. 

PRH 706 Physiology of 

environmental 

stress for medicinal 

The course describes chemical makeup of the 

cell and the different mechanisms for 

environment stress in medicinal and 
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and aromatic 

plants 

aromatic plants which makes plant of 

possible protection against different stress. 

Students will be exposed to different 

examples of medicinal and aromatic plants 

under environmental stress conditions. 

PRH 707 Agricultural 

extension for 

medicinal and 

aromatic plants 

This course describes centers of origin, plant 

bio-diversity and its conservation, models of 

reproduction, pollination systems and 

genetics of medicinal and aromatic plants, 

tuber and spice crops, self-incompatibility, 

its classification and application in medicinal 

and aromatic plants improvement. Students 

will be able to study principles, types and 

biotechnology application in medicinal and 

aromatic plants agriculture.  

PRH 708 Post-harvest 

handling of 

medicinal and 

aromatic plants  

This course describes importance of post-

harvest technology in medicinal and 

aromatic plants, maturity indices, 

harvesting, handling, grading and cut 

flowers, post-harvest treatments of 

horticultural crops, quality parameters and 

specification, methods of storage for local 

market and export. Students will be exposed 

to different systems for post-harvest 

treatment.  

PRH 709 Problems of 

production and 

marketing of 

medicinal and 

aromatic plants 

This course describes importance of 

commercial medicinal and aromatic plants, 

production techniques of commercial flower 

crops, post-harvest technology of cut flowers 

in respect to commercial flower crops, 

problems arise through production and post-

harvest handling and marketing steps. 

Students will be exposed to examples of 

problems of production and marketing in 

selected medicinal plants.  

PRH 710 Detection of 

adulteration of 

medicinal and 

aromatic plants 

products   

This course describes types of adulterants, 

adulteration methods, and quality control 

testing for identification of adulterants and 

policies and regulations concerning herbal 

medicines. Students will be exposed to 

different types of adulterated medicinal 

plants and methods of detection. 

PRH 711 Quality measures 

for medicinal and 

aromatic plants 

This course describes quality measures of 

herbal products, pharmacopeias guidelines 

and quality measures techniques. Students 
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will be exposed to different standards in 

dealing with medicinal and aromatic plants 

and identify quality measures in production 

techniques of medicinal and aromatic plants 

PRH 712 New trends for 

optimal use of 

medicinal and 

aromatic plants 

This course describes agroforestry, 

definition, objectives and potential, 

distinction between agroforestry and social 

forestry and agroforestry system. Students 

will be exposed to different agroforestry 

projects.  

PRH 714E Bulbs production 

for medicinal and 

aromatic plants 

This course describes importance and 

management of bulbs, scope of bulbs trade of 

medicinal and aromatic plants, significance 

in the domestic market/export, varietal 

wealth and diversity, propagation, sexual 

and asexual propagation nursery 

management, and transplanting techniques. 

Students will be exposed to examples of bulbs 

production for medicinal and aromatic 

plants. 

PRH 715E Production of 

medicinal and 

aromatic woody 

plants 

 

This course describes importance, origin, 

distribution, production, climatic and soil 

requirements for medicinal and aromatic 

woody plants. Students will study chemical 

composition of important medicinal and 

aromatic woody plants, their extraction, uses, 

economics of drugs and essential oils in 

medicinal and aromatic plants.  

PRH 716E Production of 

plants resistant to 

environmental 

stress 

The course describes the growth, survival, 

adaptation and evolution 

of plants that resist environmental stress. 

Students will be able to develop the key 

physiological processes affecting plant 

growth and development in the natural 

environment.  

PRH 717E Pesticides, 

inorganic 

fertilizers, and 

heavy metals 

residue analysis 

This course provides theoretical and 

practical knowledge on chemical and 

biological aspects of the soil-plant system and 

the use of fertilizers and recycling of agro-

forestry biomass. Students will be exposed to 

laboratory tests for heavy metal residue 

analysis. 

PRH 718E Weed resistance in 

medicinal and 

aromatic plants 

This course describes introduction, harmful 

and beneficial effects, classification, 

propagation and dissemination of weeds, 
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weed biology and ecology, concepts of weed 

prevention, control and eradication, methods 

of weed control, integrated weed 

management, selectivity of herbicides, and 

compatibility of herbicides with other agro 

chemicals.  

PRH 719E Healthy production 

of medicinal and 

aromatic plants 

This course describes organic production 

requirements, biological intensive nutrient 

management, vermicomposting, green 

manuring, recycling of organic residues, 

biofertilizers, soil improvement, integrated 

diseases and pest management, use of 

biocontrol agents, and biopesticides 

pheromones. Students will be exposed to 

quality considerations for healthy 

production. 

PRH 720E Smart cultivation 

of medicinal and 

aromatic plants 

This course describes climate change impacts 

on agriculture of medicinal and aromatic 

plants and provides an overview of the main 

climate change adaptation and mitigation 

strategies in agriculture. Students will be 

exposed to Climate-Smart Agriculture (CSA) 

approach and describes the 5-step process to 

implement it. 

PRH 721E International 

approaches in 

production of 

medicinal and 

aromatic plants 

This course describes scientific, production, 

commercial and utilization aspects of 

medicinal and aromatic plants of the world. 

Students will be exposed to international 

standard for production of medicinal and 

aromatic plants. 
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 (02ممحق )
بزنبيح كًُُبء اننببتبث انطبُت وانؼطزَتنًقزراث  انًحتىي انؼهًٍ  

Scientific content of Chemistry of medicinal and aromatic plants 
Code Name Content 

CHM 601 Chemistry of 

aromatic compounds 

This course describes naming, preparation, 

reactions, physical and chemical properties 

of aromatic compounds. Students will be 

exposed to different types of aromatic and 

poly aromatic compounds. 

CHM 602 Isolation of plant 

constituents 

This course describes methods of isolation 

and purification of natural products using 

different chemical, physical and 

chromatographic techniques. Students will 

be exposed to different methods of isolation. 

CHM 603 Structural 

elucidation of 

chemical compounds  

This course describes spectroscopic, 

chromatographic techniques and 

phytochemical screening assays their 

application in the elucidation of the 

structures of chemical compounds. Students 

will be exposed to different techniques for 

structural elucidation of natural products. 

CHM 604 Plant biochemistry This course describes biochemistry of amino 

acids, proteins, sugars, carbohydrates and 

lipids, in addition to metabolic pathways 

specific to plants, and plant secondary 

metabolites. Students will be provided with 

fundamental knowledge of biochemistry and 

biochemical pathways that occur in plants. 

CHM 605 Biosynthesis of 

medicinal and 

aromatic plants 

This course describes fundamentals of plant 

physiology, enzymology and important 

chemical reactions of biosynthetic processes. 

Students will be able to acquire the 

knowledge of general aspects for 

biosynthesis of different classes of natural 

products.  

CHM 606 Toxicity of natural 

products 

This course describes different sources of 

poisoning in natural products and 

toxicological profile. Students will have 

knowledge and skills enabling them to 

develop professional ability of recognition, 

analysis and discussion of different natural 

products and environmental toxic condition 

affecting body system and their 

management. 
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CHM 607 Marine Natural 

Products 

This course describes the types and 

importance of marine organisms, method of 

collection and screening for biological 

activities. Students will be exposed to 

different types of marine natural products. 

CHM 611E Antioxidant activity 

of natural products 

This course describes natural products and 

drug discovery, the importance of active 

ingredient, their uses and mechanism of 

antioxidants and their applications. Students 

will be exposed to screen different natural 

products as antioxidant agents. 

CHM 612E Herbal cosmetics This course describes history of herbal 

medicine, classification, legal regulations of 

herbal medicines, and herbs for treating the 

cosmetic diseases and quality assurance of 

herbal preparations in different dosage 

forms. Students will be exposed to different 

cosmetic preparations of natural origin.  

CHM 613E Pharmacological 

actions of medicinal 

and aromatic plants 

This course describes collection and storage 

methods of medicinal plants, marketing of 

medicinal plants and active constituents of 

aromatic medicinal plants. Students will be 

able to demonstrate knowledge of basic 

concept in the principle of pharmacology of 

aromatic medicinal plants and their actions.  

CHM 614E Analytical chemistry This course describes instruments and 

methods used to separate, identify, and 

quantify compounds. Students will be able to 

calculate concentrations of materials and 

determine their purity. 

CHM 615E Phytochemistry 

 

This course describes classification of the 

active constituents in medicinal plants, 

different methods for their identification, 

detection of adulterants, side effects and 

toxicity of the main active constituents and 

treatment of these toxicities. The students 

will be exposed to different types of 

medicinal plants. 

CHM 701 Chemistry of  

heterocyclic 

compounds 

This course describes classification, 

nomenclature, chemical and physical 

proprieties, synthesis and chemical reactions 

of different heterocyclic compounds. 

Students will be exposed to different types of 

heterocyclic compounds. 

CHM 702 Stereochemistry of This course describes stereochemistry of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Separation_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantification_(science)


 
 

  

 جامعة بشي سؽيف
 معيد أبحاث الشباتات الطبية والعطرية

Research Institute of Medicinal & Aromatic Plants 

(RIMAP) 

   لمدراسات العميا الدراسيةالالئحة 

 

www.bsu.edu.eg                                     Page 70 of 85                         Dean.RIMAP@bsu.edu.eg 
 

 

natural products natural compounds, their types, symmetry 

of compounds and effect of stereochemistry 

of the compound on its activity and 

reactivity. Student will be able to 

understand isomerism, optical activity and 

stereochemical reactions of natural 

products. 

CHM 703 Plant terpenoids and 

steroids  

This course describes classification, 

importance, nomenclature, chemical and 

physical proprieties, synthesis and chemical 

reactions of terpenoids and steroids. 

Students will be exposed to different types of 

important terpenoids and steroids of plant 

origin. 

CHM 704 Chemistry of  

alkaloids 

This course describes classification, 

nomenclature, methods of isolation and 

elucidation, chemical and physical 

proprieties, synthesis and chemical reactions 

of alkolids. The students will be exposed to 

different types of alkolids containing plants.  

CHM 705 Chemistry of  

flavonoids 

This course describes classification, 

nomenclature, methods of isolation and 

elucidation, chemical and physical 

proprieties, synthesis and chemical reactions 

of flavonoids. Students will be exposed to 

different types of flavonoids containing 

plants. 

CHM 706 Biotransformations 

of plant natural 

products 

This course describes the modern techniques 

in the field of spectroscopy, biotechnology, 

natural toxins and natural drug discovery. 

Students will be able to understand the 

basics of biotechnology and biocatalysis in 

natural products and specify the suitable 

technique for production of valuable 

metabolite.  

CHM 707 Applications of 

nanotechnology in 

natural products 

This course describes definition, 

classification, synthesis and application of 

nano materials in natural products. Students 

will be exposed to different applications of 

nanotechnology in natural products.  

CHM 708 Computational 

chemistry of natural 

products 

This course describes computational 

chemistry definition, importance and 

application in natural products. Students 

will be exposed to different theoretical and 

computational methods in designing drugs 
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of plant origin and to check the validity of 

the used methods.  

CHM 709 Immune activity of 

natural products 

This course describes components of the 

immune system, mechanisms of cellular 

immunity, cells and organs which 

participate in immunity building, immune 

system related diseases and disorders, 

mechanisms for tissues and organ rejection 

and the role of natural product in increasing 

immunology. 

CHM 710 Natural products as 

biomarker tracers in 

environmental and 

geological processes 

This course describes using natural products 

in biomarker determinations for research on 

global and environmental problems. 

Students will be exposed to different natural 

products of biomarker applications. 

CHM 711 Chemometrics and 

chemical analysis 

This course describes planning, evaluation 

and screening experiments, factorial and 

fractional factorial designs and commercial 

chemometrical software. Students will be 

exposed to statistical tools for chemical 

analysis or calculation tools. 

CHM 712 Green and 

sustainable 

separation of natural 

products 

This course describes concepts of green 

chemistry, sustainability and its 

commandments, difference between green 

reaction and non-green one, separation of 

natural products and development of 

environmental strategies and planning. 

Students will understand meaning of green 

chemistry and its application in natural 

products. 

CHM 714E Mechanism of 

organic reactions 

This course describes non kinetic and kinetic 

methods for identification of reaction 

mechanism, aliphatic nucleophilic 

substitution, aromatic nucleophilic 

substitution, elimination, stereo chemical 

reactions and rearrangement reactions. 

Students will be exposed to many organic 

reactions and understand their mechanisms. 

CHM 715E Application of 

metabolomics in the 

study of natural 

products 

This course describes some examples of 

successful metabolomics applications in drug 

discovery from natural sources aims at 

raising the potential of metabolomics in 

reducing the gap between natural products 

and modern drug discovery demand. 

Students will be exposed to different 
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applications of metabolomics in natural 

products. 

 

CHM 716E Photochemical 

synthesis of natural 

products 

This course describes meaning of 

photochemical reactions, classification of 

photochemical reactions, synthesis of 

natural product compounds via 

photochemical reaction and consecutive 

reactions in the synthesis. Students will be 

exposed to many preparations of natural 

product compounds via photochemical 

reactions. 

CHM 717E Natural antibiotics This course describes the range of antibiotics 

available, history of their development; 

explain the resistance mechanisms, current 

international standard laboratory methods 

for testing antibiotic sensitivities, and 

different types of antibiotics. 

CHM 718E Screening of 

bioactive compounds 

This course describes introduction to virtual 

screening for drug discovery from natural 

products, structure based drug discovery, 

ligand based drug discovery, untapped 

resources for drug discovery from natural 

products. Different bioactive compounds 

and their screening. 

CHM 719E Physical organic 

chemistry 

This course describes qualitative electronic 

structure theory, reactivity and other 

properties of organic molecules, pericyclic 

reactions, different types of reactive 

intermediates and their importance in 

different reactions, chemical and 

biochemical catalysis.  

CHM 720E Preparation and 

characterization of 

nanoparticles 

This course describes introduction and 

history of nanotechnology, classification of 

nanostructures, methods of preparation, 

spectroscopic and microscopic tools used in 

nano materials characterizations and 

importance in industries. Students will be 

exposed to some nanostructures as examples. 
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(04ممحق )  
 التكشؽلؽجيا الحيؽية لمشباتات الطبية والعطريةالسحتؽى العمسي لسقررات برنامج 

Scientific content of Biotechnology for medicinal and aromatic plants 

Code Name Content 

BTC 601 Biochemistry 

(Adv.) 

This course describes principal components of 

cells, demonstrate energy metabolism, 

compartmentation of selected metabolic 

pathways in microbes and plants, signal 

transduction pathways and cellular mechanisms 

of metabolic diseases. Students will be exposed to 

modern biochemical techniques for analysis of 

different biochemical molecules especially of 

plant origin. 

BTC 602 Plant genome This course involves plant function, utilizing 

bioinformatics resources for plant 

biotechnology, positional cloning and genome 

sequencing technologies. Students will be able to 

identify and analyze candidate genes and learn 

about the tools of genomics.  

BTC 603 Molecular Genetics This course provides an advanced study of the 

genetic material for DNA synthesis and RNA - 

advanced analysis of the added method - DNA 

JI, the semi-conservative method of 

transcription development, advanced analysis of 

translation, protein building and genetic control 

models in biological representation. Students will 

be exposed to study exact composition of a gene. 

BTC 604 Techniques in 

genetic engineering  

This course provides definition of genetic 

engineering and its importance, means of 

transmitting genetic characters, the application 

of DNA, the concept of genetic engineering and 

the importance of the technique of union of 

genetics techniques in improving the 

characteristics of plants and animals and 

microorganisms at the molecular level. Students 

will be exposed to some genetic problems.  

BTC 605 Biotechnology of 

natural products  

This course provides the meaning of 

biotechnology, production of biological 

compounds in plant cell farms using the field of 

biotechnology, the use of bioreactors in the 

production of biocompounds, biotechnology of 

biomedical reactors, principles of economics and 

management of biotechnology industries. 
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Students will be exposed to natural resources 

available in biotechnology processes. 

BTC 606 Plant secondary 

metabolites 

This course describes evolution and function of 

plant secondary metabolites, pharmacology and 

toxicology of plant secondary metabolites and 

plant–insect interactions. Students will be 

exposed to examples of secondary metabolites of 

new active substances. 

BTC 607 Plant tissue culture This course describes the facilities and 

techniques essential for a cell tissue culture 

laboratory, with emphasis on culture media, 

stages of micro propagation, callus-organ-cell 

and protoplast culture. Students will identify 

various methods of cellular genetics studies and 

chromosomal persistence during cultivation 

processes in the flasks and plants derived from 

them. 

BTC 608 DNA sequencing This course provides the tools that are needed to 

analyze next generation sequencing data and 

focused on the analysis of transcriptome data, 

amplicon data, and genome data. 

BTC 612E Early evolution of 

flowering plants 

This course describes colonization of land, 

evolution of life cycles, origins of the flower, 

factors influencing floral diversity, flowering 

time and theories of flower evolution. Students 

will be exposed to factors affecting early 

evolution of flowering plants. 

BTC 613E Biological control 

of pests and 

diseases 

This course describes pests and diseases affecting 

crop production, proper management meeting 

regulatory standards and protection of the 

environment and decrease pesticide resistance. 

Students will be exposed to examples of pest and 

disease management in medicinal and aromatic 

plants.  

BTC 614E Geographic 

Information 

Systems (GIS) 

 

This course describes building and 

understanding maps in digital formats, a 

foundation in georeferencing spatial data with 

coordinate systems, projecting these data to a 

flat surface, employing map scale, working with 

layers of information, and making maps. Issues 

in scale and map projection transformations and 

in coordinated systems conversions. Students 

will be able to use a computer system that 

analyzes and displays geographically referenced 

information. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_history_of_plants#Colonization_of_land
https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_history_of_plants#Evolution_of_life_cycles
https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_history_of_plants#Origins_of_the_flower
https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_history_of_plants#Factors_influencing_floral_diversity
https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_history_of_plants#Flowering_time
https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_history_of_plants#Flowering_time
https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_history_of_plants#Theories_of_flower_evolution
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BTC 615E Biology modeling  The main objective of this course is that to 

optimize time in the field in order to obtain 

maximum information about the conditions and 

status of the natural environment. Monitoring of 

nature is based on that the investigator knows 

what change is expected and can construct a 

program, including collection of data and 

material, which can detect a particular change. 

Students will be able to do a general 

documentation of the area/environment nature 

which don’t know the expected change.  

BTC 616E Genetic 

improvement of  

natural products 

This course describes factors which influence 

how crop plants can be genetically improved and 

how biotechnological approaches can be 

intelligently applied. Students will study the 

breeding system and life cycle of the plant, the 

domestication process it underwent and the tools 

currently available within the target species. 

 

BTC 701 Virology This course describes biochemical, molecular, 

epidemiological, clinical, and biotechnological 

aspects of animal viruses primarily, and 

bacteriophage, plant viruses, viroid’s, prions, 

and unconventional agents secondarily. Viral 

structure and assembly, viral replication, viral 

recombination and evolution, virus-host 

interactions, viral transformation, gene therapy, 

antiviral drugs, and vaccines, are presented. 

Students will be exposed to the viral vectors and 

their application in biotechnology. 

BTC 702 Gene editing In this course, students use genetic analysis and 

molecular biology techniques to investigate 

chromosome organization, chromatin structure, 

functional genomics, and mechanisms of 

differential gene expression. Other topics include 

DNA methylation, silencers, enhancers, genomic 

imprinting, and microarray analysis. 

BTC 703 Gene expression This course describes definition of gene 

expression, its stages and gene control and 

regulations. Students will be able to identify 

main steps of protein production. 

BTC 704 Biodiversity and 

natural product 

This course gives is an overview of 

microorganisms important in clinical diseases 

and biotechnology. Also, focus on individual 

organisms, with emphasis on infectious diseases, 
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biotechnology applications, molecular and 

biochemical characteristics, and molecular and 

serological identification methods. Students will 

be introduced to the general concepts concerning 

the morphology, genetics, and reproduction of 

these microbial agents and development of 

antibiotics and vaccines. 

BTC 705 Creating genetic 

diversity in plants 

This course intends to update and deepen the 

participants’ knowledge with respect to the 

diversity, phylogeny and systematics of ferns, 

gymnosperms and angiosperms. Students will 

get an overview of modern morphological 

terminology. Also, discuss theories and models 

based on molecular phylogenies. 

BTC 706 Genetically 

Modified 

Organisms (GMOs) 

This course describes the construction, 

production, processing, and analysis of 

recombinant proteins from prokaryotic and 

eukaryotic sources. Concepts include the design, 

construction, and delivery of recombinant 

expression clones, expression of recombinant 

genes in host cells, protein purification, and 

protein analysis. Students will be exposed to 

laboratory exercises use current techniques and 

approaches for the cloning, expression, 

production, purification, and analysis of 

recombinant proteins in bacteria and plant cells. 

BTC 707 Natural products 

metabolomic 

technologies 

This course provides an introduction to 

metabolomics, and relation with medicinal and 

aromatic bio products. Students will be able to 

measure the complement of metabolites in living 

organisms and describe the wide application 

area of metabolomics across the medical and 

biological sciences. 

  

BTC 708 Induced plant 

mutations in the 

genomics era 

This course describes induced mutations In food 

and agriculture, mutation enhancement of 

genetic diversity and crop domestication, DNA 

damage, repair and genome stability, induced 

mutations for traits that affect abiotic stress 

tolerance and adaptation to climate change, 

induced mutations for enhancing crop quality 

and nutrition, new techniques and systems for 

mutation induction and high throughput 

techniques for mutation screening. Students will 

be exposed to different applications of induced 
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plant mutations.  

BTC 709 Biofertilizers and 

biopesticides 

This course aims to study the distribution of soil 

micro flora, biological properties of soil and 

factors affecting biological properties, role of soil 

microorganisms in maintenance of soil fertility 

and productivity biochemistry of humus 

formation, biochemistry of nitrogen fixation, 

phosphate solubilization mechanism. Students 

will study organic matter decomposition, types 

and scope of biofertilizers, quality control of 

biofertilizers and the use of genetically 

engineered microorganisms for improvement of 

biofertilizers. 

BTC 710 Bioinformatics In this course, students learn how to convert 

data obtained from experiments and research 

into computer languages, such as Perl and 

BLAST. Students will examine the basic 

frameworks for these computer languages and 

learn how to read and interpret the data 

correctly. They handle files containing large 

amounts of data, and use the data to create 

graphs and analyze the results. 

BTC 711 Data analysis of 

genomics and 

proteomics 

This course aims to understand the meaning of 

genomics, the role genes in determination of 

structure, directing growth and development, 

and controlling biological functions, and Identify 

proteomics as the study of structure, function, 

location and interaction of proteins within and 

between cells. Students will be able to 

understand the relationship between genes and 

protein production. 

BTC 712 Detection of 

genetically 

engineered 

products 

This course describes genetic transformation 

techniques, global status of genetically modified 

plants and methods for detection of genetically 

modified products. Students will be able to use 

different techniques such as PCR and ELISA for 

detection of genetically modified products. 

BTC 714E Quantitative 

genetics  

This course covers basic and advanced topics of 

quantitative genetics including covariance 

between relatives, breeding value prediction, G 

by E interaction, QTL mapping, short-term and 

long-term selection, multivariate mixed linear 

model, inbreeding and index selection. 

BTC 715E Genetic population This course describes disease causing variations 

in the human genome, including inherited 
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diseases, mutations, epigenetic modifications, 

and viral infections. Students will learn about 

how gene therapy can be used to treat or prevent 

genetic disease in the human population, the 

benefits and limitations of gene therapy, as well 

as the bioethical concerns involved with this field 

of research and medicine. 

BTC 716E Instrumental 

analysis 

The course will provide students with the 

knowledge and skills needed to conduct 

laboratory research, instrument design and 

analyze instrumental results, theory behind a 

range of instrumental techniques, 

instrumentation hardware and data analysis 

techniques. Theory of spectroscopic techniques, 

mass spectrometry, ion mobility, high 

performance liquid chromatography, gas 

chromatography and computational modeling. 

Satisfactory completion of this course will afford 

students a working knowledge of analytical 

instrumentation typically employed in 

chemical/biochemical research and industry 

laboratories. It will also provide the student with 

an appreciation of the relative strengths and 

limitations of different instrumental based 

analysis methods. 

BTC 717E Proteomics  and 

interactomics 

This course explores the differential expression 

of a wide variety of proteins and screening of the 

entire genome for proteins. Also, describes how 

proteomics and interactomics tools offer 

remarkable promise as tools to address the 

molecular mechanisms and devices that can be 

used in proteomics approach.  

BTC 718E DNA damage and 

repair 

This course describes DNA replication, 

environmental agents and diseases that attack 

DNA integrity and mechanism of DNA repair. 

Students will be exposed to examples of gene 

mutations and will be able to analyze the huge 

amount of information that is being gathered 

about plant gene sequences and genetic diseases.  

BTC 719E Expression patterns 

and environmental 

conditions of 

natural products 

This course describes the scientific principles, 

concepts, and methodologies required to 

understand the interrelationships of the natural 

world. The course helps students to identify and 

analyze natural and human-induced 

environmental problems. It enables them to 



 
 

  

 جامعة بشي سؽيف
 معيد أبحاث الشباتات الطبية والعطرية

Research Institute of Medicinal & Aromatic Plants 

(RIMAP) 

   لمدراسات العميا الدراسيةالالئحة 

 

www.bsu.edu.eg                                     Page 79 of 85                         Dean.RIMAP@bsu.edu.eg 
 

 

learn how to assess the risks associated with 

these problems and evaluate alternative 

solutions for resolving and preventing them. 

BTC 720E Cell biology This course covers cell organization and 

subcellular structures, mechanics of cell division, 

sites of macromolecular synthesis and 

processing, transport across cell membranes, cell 

dynamics, organelle biogenesis, and cell 

specialization. Students will be exposed to the 

experimental techniques used in cell biology to 

study cell growth, manipulation, and evaluation.  

BTC 721E Nanobiotechnology This course aims to introduce the emerging field 

of nanoscience, discuss the industrial and 

business techniques and applications of 

nanotechnology. Students will be able to 

emphasize skills and values related to the field. 
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(05ممحق )  
لعمسي لسقررات برنامج السدتحزرات الطبية والعطرية والدوائيةى االسحتؽ   

Scientific content of Medicinal, aromatic and pharmaceutical 

preparations program 
Code Name Content 

PPM 601 Recent advances in 

pharmacognosy 

This course covers studies on herbal 

properties, resources, identification, 

physicochemical evaluation, cultivation, 

breeding, tissue culture, collection, 

processing, preparation, active principles 

and pharmacological activities of herbal 

drugs. Students will be exposed to 

different new types of medicinal plants. 

PPM 602 Natural drug 

production and 

evaluation 

This course describes evaluation, 

standardization and quality assessment 

of natural drugs of plant origin. In 

addition to application of microscopy, 

quantitative microscopy, fluorescence 

phenomena and chromatography. 

Students will develop ability to assay 

natural drugs by the use of standard 

assay procedures. 

PPM 603 Advances in 

phytotherapy and 

herbal medicine 

This course describes recent 

developments in phytotherapy and 

herbal medicine. Selected medicinal 

plants and herbal preparations will be 

used for illustrations. Students will be 

exposed to different types of herbal 

medicines. 

PPM 604 Recent advances in 

toxicology 

This course presents the latest 

developments in the field of toxicology 

and the shift from animal testing toward 

human relevant. Students will be able to 

use qualitative microanalysis and 

quantitative techniques in determination 

of elements and safety agents. 

PPM 605 Clinical pharmacology This course describes etiology of 

pathophysiology of diseases, treatment 

methodology, mechanism of drug 

actions, applications of pharmacological 

principles, discovery of new target 

molecules, in addition to daily patient 

care. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Molecules
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PPM 606 Quality control of 

natural products 

This course covers different methods to 

estimate the active principles of 

medicinal plants and different factors 

affecting on the production of herbal 

medicine and identification of products. 

Students will be exposed to different 

analytical techniques and methods of 

natural product control. 

PPM 610E Recent advances in 

phytochemistry 

This course covers recent developments 

in the biochemistry, chemistry and 

molecular biology of plants and plant 

sources in biomedicine and their 

phytochemical studies. Students will be 

able to describe plants botanically and 

predict their uses from their 

phytochemistry.  

PPM 611E  Forensic 

pharmacognosy 
This course aims at providing student 

with sufficient knowledge concerning the 

investigation of a crime scene and 

intoxication caused by natural toxins.  

PPM 612E Immunopharmacology 

 

This course describes the manipulation 

of the immune system and immune 

responses by pharmacological 

modulators, immuonopathology, 

immunostimulation and 

immunosuppression. Students will 

acquire knowledge about molecules used 

to treat autoimmune diseases.  

PPM 613E Drug analysis This course includes the aspects of 

identifying novel drugs, assessing their 

affinity and specificity, characterizing 

their molecular structures, and testing 

their efficiency in vitro and in vivo. 

Students will be able to analyze drugs 

from plant origin.  

PPM 614E Manufacturing of 

essential oils 

This course describes definition of 

essential oils, their extraction methods, 

advantages and disadvantages of each 

method, therapeutic properties of 

essential oils and ways to use essential 

oils. Students will be able to predict the 

suitable manufacturing method for the 

given plant.  

PPM 701 Pharmacokinetics of 

natural compounds 

This course deals with concentration of 

drugs in the body after their 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0032-1320228
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0032-1320228
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 administration, bioavailability, 

pharmacokinetics and biopharmaceutics 

of natural drugs. Students will be able to 

deal with different dosage forms and 

expect their pharmacokinetics.  

PPM 702 Botanical authenticity 

assessment of aromatic 

and medicinal plants 

 

This course describes plant systematics, 

morphology and physiology for assisting 

the correct identification of plants. Also, 

plant metabolome, cultivation of 

aromatic and medicinal plant species 

depending on the productivity of the 

plant biomass. Students will be exposed 

to utilization of medicinal and aromatic 

plant resources. 

PPM 703 Marine-derived 

pharmaceuticals 

 

This course describes ecology of marine 

organisms as well as hydrographic and 

climatic factors, marine zones and 

communities and taxonomy. Examples of 

bioactive marine organisms are studied 

chemically and biologically. Students will 

be exposed to different types of marine 

natural products used in biomedicine 

and have pharmaceutical applications.  

PPM 704 Microbial 

contamination of 

medicinal and aromatic 

plants  

 

This course describes microbial 

contaminants and environmental factors 

that exert effects on quality of herbal 

products and preparations and methods 

to detect microbial contamination. 

Students will be exposed to contaminated 

samples to identify them.  

PPM 705 Assessment of 

adulterated aromatic 

and medicinal plants  

 

This course describes adulteration in 

raw herbal trade of medicinal plants and 

analysis indicating the substitution and 

DNA barcode signatures. Students will 

be exposed to morphological and 

microscopic identifications to determine 

the authenticity of herbal medicines. 

PPM 706 Quality assessment of 

medicinal and aromatic 

plant extracts 

 

This course describes quality 

assessments needed at different levels of 

drug-manufacturing processes and post-

manufacturing stages. Students will be 

able to utilize the morphological, 

physical, chemical characters, 

microscopic identifications and 

fingerprint analyses to evaluate the 
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quality of plant extract that have been 

internationally accepted.  

PPM 707 Toxicology of herbal 

products 

 

This course describes the hazards 

inherent in herbal medicinal products, 

major toxicities, quality control, toxic 

kinetics, interactions, safety 

pharmacology, and organ toxicities with 

mechanism of action. 

PPM 708 Dosage forms of herbal 

medicinal products and 

their stability 

 

This course exposes various dosage 

forms of herbal medicinal plants, their 

storage periods, and product quality and 

stability studies on herbal products. 

Students will be able to prepare different 

dosage forms of herbal product and deal 

with them during storage periods and 

usage.  

PPM 709 Nanotechnology and 

herbal preparation 

 

This course describes advantages of 

novel drug delivery systems for herbal 

constituents using nanotechnology 

technique, strategies of nanotechnology 

and types of nano pharmaceuticals. 

Students will be able to use nano-sized 

drugs and nano carriers to overcome 

problems associated with plant 

medicines.  

PPM 710 Nano formulations of 

bioactive natural 

products for the 

treatment of diseases 

 

This course includes different forms for 

nano formulations bioactive natural 

products and their method of 

preparation. Students will study how to 

reduced side effects and improve quality 

of drugs using nano formulations. 

PPM 711 Laser application in 

pharmaceutical 

preparations of 

medicinal and aromatic 

plants  

 

This course describes laser types, 

techniques and experiences in field of 

medicinal and aromatic plants. Students 

will acquire experience in laser 

techniques, their mode of action and 

study pharmacological effect of some 

natural active constituents treated with 

laser.  

PPM 712 Delivering natural 

products and 

biotherapeutics to 

improve drug efficacy 

 

This course describes natural products 

and biotherapeutics as resources for new 

drugs, formulations and various classes 

of drug-delivery systems. Students will 

acquire experience in making    an 

attractive pharmaceutical industry. 
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PPM 714E Analytical profiling of 

bioactive constituents 

from herbal products, 

using metabolomics 

 

This course describes development of 

new phytotherapeutical agents and 

nutraceuticals using molecular, cell 

biology and metabolomics approaches. 

Students will be exposed to new 

technologies that help in the 

interpretation of genomic and proteomic 

data in drug discovery and analytical 

tool for the identification of secondary 

metabolites from medicinal plants.  

PPM 715E Pathophysiology of 

diseases 

 

This course describes clinical medicine, 

pathophysiologic basis of diseases, their 

signs and symptoms and describing 

normal structure and function of each 

body system. Students will be able to 

describe the pathophysiologic 

mechanisms under several common 

diseases related to body systems. 

  

PPM 716E Cosmetic medical 

preparations 

 

This course describes skin care, bases 

and active ingredients in cosmetic 

preparations, and how to avoid 

contamination, technology of cosmetics, 

skin products, dental products, hair care 

products, foot and nail care, packaging 

and pharmaceutical evaluation of 

cosmetic preparations. Students will be 

exposed to different types of 

pharmaceutical cosmetic preparations. 

PPM 717E Physical pharmacy and 

preformulation studies 

 

This course describes thermodynamics, 

physicochemical properties of molecules, 

Solubility and distribution phenomena, 

complexation and protein binding, 

Interfacial phenomena, degradation 

process, bioavailability, 

pharmacokinetics and toxicity. Students 

will be able to develop stable dosage 

form. 

PPM 718E Chromatographic 

isolation and 

identification of natural 

products 

This course describes advanced 

chromatographic techniques applicable 

for the qualitative and quantitative 

analysis of phytoconstituents as well as 

for the isolation of pure compounds and 

identification of natural products. 

Students will identify types and 
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techniques of chromatographic 

apparatus.  

PPM 719E Biotransformation of 

natural products 

This course describes tools to generate 

pharmaceutical lead compounds from 

natural products and biochemical 

reactions occurring in microorganisms 

and plant cells. Students will be able to 

identify aromatics, steroids, alkaloids, 

coumarins, flavonoids and terpenoids 

which biotransformed by fungi, yeasts, 

bacteria, plant cells and enzymes derived 

from these sources.  

PPM 720E Advanced therapeutics   

 

This course describes generation of 

therapeutics, therapeutic targeting and 

combination therapy and drug 

interactions. Students will be exposed to 

different drug combinations and expect 

their interactions.  

PPM 721E Radiopharmaceuticals This course describes radiation types, 

radioactive decay and types of decay, 

doses of radiation, human protection and 

application of radiopharmaceuticals in 

diagnosis and treatment. Students will 

identify apparatus used in 

radiopharmaceutical manufacturing and 

exposed to examples of 

radiopharmaceutical agents. 

 

 

 

 

 

 

 

 










