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العملية التعليمية بالقسم-1

تم دراسة الطالب للمقررات اإلختيارية وفقا إلختيارات الطالب•

تم تحديث مقرر إستخدام التكنولوجيا الحيوية•

قذف-فصل البروتين–فصل المادة الوراثية -زراعة أنسجة )•
-PCR–Plasmid maxi-الجين prep-gene cloning)

NCBI))كذلك مقرر وراثة ميكروبية •
(طالب 51)تم عمل خمس دورات بجهاز التدوير الحراري •

وتم توزيع الشهادات يوم اإلحتفال بالخريجين•

•0



العملية البحثية بالقسم-2

-:هي 2018/2017الخطة البحثية لقسم أمراض النبات للعام الجامعي -2

-:في مجال امراض النبات

.استخدام األساليب الحديثة لدراسة أمراض الفول السوداني-1

.دراسات علي أمراض ما بعد الحصاد-2

.أمراض البنجر-3

.أمراض الخضر-4

.اذنجانيةالمكافحة الحيوية للنيماتودا المتطفلة علي العائلة الب-5

.طرق المكافحة الحيوية لنيماتودا تعقد الجذورفي مصر-6



-:في مجال فسيولوجيا النبات

.أثر ارتفاع األوزون في الهواء علي نبات القمح

-:في مجال الوراثة

.أنتاج ذرة معدلة وراثيا بإستخدام جهاز قاذف الجينات-1

عقد الجذور إستخدام المعلمات الوراثية للكشف عن الجينات المسببة لنيماتودا ت-2
.في البنجر

.إستخدام المعلمات الوراثية لمعرفة جينات اللحم والبيض في الدواجن-3

انتاج الوقود الحيوي من نبات الجوتوفا بإستخدام الهندسة الوراثية-4

حاندراسة تأثير االحماض األمينية علي التعبير الجيني للنعناع والري-5

تخدام إنتاج بعض المركبات المضادة للسرطان من خاليا نبات المورنجا بإس-6
.زراعة األنسجة

.إنتاج نباتات قمح مقاومة للملوحة بإستخدام الهندسة الوراثية-7



Biotechnology applications in 

Damanhour University
 Purchasing Biolisitic particle Bombardment 

funded from STDF (2418)

 Materials Transfer Agreement between 
Illinois University(USA) and Damanhour
University.

 (ASA2, CH3, C4H3,COMT, ZMZ13, 4CL)

 Master degree scholarship funded from 
Scientific Research Academy.

 Production of GM maize funded from 
Ministry of International Cooperation



Basic steps in Genetic Engineering 

Laboratory (GEL) 
 Tissue culture to get embryogenic calli.

 Gene preparation (gene sequence, primers, 

restriction enzymes , vectors)

 Isolation plasmid (mini and maxi prep)

 Insert gene via biolistic particle 

bombardment.

 Regeneration of transformed calli.

 PCR screening and Blotting

 Detection of Peroxidase enzyme (Isozymes)  



 Maize (insert ASA2 gene) to improve defense 

mechanism in plants.























الخطة التطويرية للقسم

إدراج مقررات جديدة تواكب سوق العمل من حيث عمل برنامج شعبة اإلنتاج -أ •
.الزراعي ومقترح برنامج التقنية الحيوية

.تحديث الالئحة الخاصة بالدراسات العليا-ب •

عمل عيادة زراعية لخدمة المجتمع الزراعي في محافظة البحيرة مع تخصيص-ت •
.مكان بالكلية وتجهيزه لذلك

منال مصطفي أستاذ الوراثة. د.مقترح برنامج التقنية الحيوية المقدم من أ-

وتم مناقشته في لجنة شئون ( 2016أغسطس )والذي تم مناقشته في مجلس القسم بجلسته •
.  وتم تحويله إلي لجنة اللوائح بالكلية للدراسة ( 2016يناير )التعليم والطالب 

طالب فيها ونطلب إضافة برنامج التقنية الحيوية علي ان يكون شعبة مميزة يتم دخول ال•
وبحد أقصي عشرة طالب فقط. برسوم خاصة تحددها الكلية والجامعة




