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 بذور تخزين مجردبعد ا6ن على  الزراعية الجيناتلن تقتصر خدمة بنوك 
 لتطويرن ُتستخدم ا يمكن التي الصفاتلعثور على ل لھاستغ�يتم اس ولكن النباتات،
  .المحاصيلمن  أفضل أصناف

  

القدرات تحرير إلى  تھدفو الجديدة المبادرة" على DivSeekأُطلق اسم ديفسيك "

 وجعلھا العالم أنحاء جميع في الجينات بنوك في المخزنة المحاصيل تنوعالكامنة ل
 المحاصيل ومرونة واستدامة إنتاجية لتحسين استخدامھا يمكن بحيث للجميع متاحة

 ٦٩ منمكون  دوليُتعد تلك المبادرة بمثابة ناتج جھود اتحاد  .الزراعية ةنظموا'
 للبحوث ا�ستشارية لمجموعةمن بينھا "ا�تحاد الدولي لمراكز البحوث الزراعية" التابع ل العام القطاع شركاءجھة من 
  .)CGIAR(الدولية  الزراعية

  

org/biology/2015/01/divseek.sciencemag.//news:http-و org/.divseek.//www:http على المزيد اقرأ

vaults-bank-seed-treasure-genetic-mine-aims.  
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  ا�مريكتين

  

  وراثًيا المعدلة الكائنات بشأن التواصل حول عمل ورشة تعقد للعلوم الوطنية ا�كاديمية

  

 تقدعُ  .وراثًيا المعدلة الكائناتبشأن مع الجمھور  التواصل كيفيةحول  يومين لمدة عمل ورشة للعلوم الوطنية ا'كاديمية أجرت
شملت و الحياة علوممجا�ت في  نوالباحث ورشةال وحضر ،ن العاصمةواشنط في ٢٠١٥ يناير ١٦-١٥بتاريخ  عملال ورشة

، ماديسون ويسكونسن جامعة مندياترام سكيوفيلي من بين الذين كان  ،نوالمتحدثقدم  .التواصل علوم خبراءمن  متحدثين
 عقدكما تم  .ا�جتماع علماء إليھا توصل التي النتائج على بناءً  المشاركة نيتحسلعلماء من خ�لھا لالتي يمكن  �ستراتيجياتا

 ،الملكية الفراشات على اوآثارھالمحورة  الذرة مثل وراثًيا المعدلة الكائناتالمعنية ب القضايا مختلف لمناقشةمحاضرات قصيرة 
  .وراثًيا المعدل والبعوض ا'مريكي، الكستناءشجر و

  

GMO-02-org/publicinterfaces/files/2014/07/PILS.sites-//nas:http- التالي الرابط من المزيد اقرأ

pdf.agenda10-Interface.  
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  الصويا وفول للقطن مونسانتو صنفي عن التنظيمية القيود ترفع كيةيا�مر الزراعة وزارة

  

 بالصحة المعنية التفتيش ھيئةو) USDA( ا'مريكيةالزراعة  وزارة أعلنت
أصناف رفع القيود التنظيمية عن ل اقرارھعن  )APHIS(والنباتية  الحيوانية

مقاومة مبيد شركة مونسانتو ل تقنياتمحورة باستخدام فول الصويا ال
 قطنوصنف ال) ™Roundup Ready 2 Xtend( الديكامبا العشبي

 ھذا نشر وسيتم .)™Bollgard II® XtendFlex( م تقنيةاستخدالمحور با
  .القريب المستقبل في الفدرالي السجل في القرار



  

 أنحاء مختلف في للمزارعين اھامً  امعلمً  اXع�ن ھذا عديُ " ، قائً� مونسانتوبشركة التنفيذي التقني  رئيسال ،فيرلي روبصرح 
 لموادى الإتقيد المحاصيل من الوصول كما أنھا  العالم حول الزراعة لعمليات الرئيسية ةا6ف تمثلالضارة  ا'عشابف .العالم

 متحمسون نحن .المتاحة المائية الموارد على والحصول الشمس ضوءينطبق ا'مر نفسه على و ،بشدة تاج إليھاحت التي المغذية
إنتاجية أعلى  تحقيقل لمزارعينامساندة المزرعة و اتكفاء تحسين في ةساعدمن خ�لھا الم يمكن التي اXضافيةالوسائل  لتوفير

  ."للمستھلكين الغذاء من المزيدلجلب  الحصاد موسمفي 

  

 التالي الرابط على الصلة ذات والوثائق الزراعة لوزارة صحفيال بيانال أقرا المعلومات، من لمزيد
gl/4BnVTp.//goo:http. 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  

  باكستان في المحصول إنتاجية لرفع ا�وراق تجعد لفيروس المقاوم وراثًيا المحور القطن أصناف دراسة

  

 في ما حد إلى عليه التغلب تمقد و ،القطنأمام مضاعفة إنتاجية  كبرا' عائقالھو  )CLCV( القطنفيروس تجعد أوراق كان 
 الحكومة أن النسيج صناعة وزارة في مصادر قالت .القطن محصولإنتاجية زيادة في طريق  عقبة يزالأنه �  �إ، باكستان
تجعد لفيروس  مقاومةالمعدلة وراثًيا الالقطن  أصناف تقييمويجري حالًيا  .القطن إنتاج مستوى لرفع مختلفةال تدابيرال اتخذت

أجھزة  من وغيرھا )PCCC( باكستانب المركزيةالقطن  لجنةبواسطة  تلك ا'صناف ريطوXط�قه رسمًيا، وقد تم توراق ا'
 التعاوني بين باكستان والو�يات برنامجال خ�ل منفيرس تجعد أوراق القطن  مشكلةالتصدي ل يجري .والخاصة العامة البحوث

معدلة وراثًيا  أصناف تطوير خاصةو القطنوتطوير  بحثا'نظمة الوطنية ل تعزيزھدف ب القطنإنتاجية حسين تالمتحدة ل
  .للفيروس مقاومة

  

تعمل على  ،وعلوم المياه البحريةو ةيالزراعللعلوم  سبي�� جامعة مع بالتعاون ،سبي�� في جديدة وثبح محطةتوجد ا6ن 
 تكنولوجياعلى  آباد وفيصل مولتان في الزراعة وزارة من الميدانيين الموظفين تدريب تمو .بلوشستان في القطن زراعة تسھيل
 طرازوذات  الجودة عاليةقطنية  ألياف Xنتاج مولتان في القطن حلج معھد إنشاء يجري القطن، ألياف جودةرفع لو .القطن إنتاج

  .عال مستوىالقطن على  إنتاج لضمان الحكومة قبل من المساعي جميع بذلتم  .عالمي

  

  .php?nid=63.pk/news_detail.com.pabic.//www:http التالي الرابط على المزيد اقرأ
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  الصين في المزارعين صحة ويحسن ا@فات مبيدات استخدام من يقلل وراثًيا المعدل ا�رز

  

للمزارعين  البدني الفحص من جمعھا تم التي البيانات تحليل خ�ل من
بدرجة يقلل المعدل وراثًيا  ا'رز أنالتالية  دراسةالتوضح ، الصينيين
 العصبي، الجھاز على سلبيةال ثارا6و ا6فات مبيدات استخداممن ملحوظة 
 الدراسة ھذه شرتنُ  وقد .لمزارعينلكھرليتي ال توازنالو الدم، وأمراض

  .ساينس تشاينا �يف ساينسيسمجلة  في

  

 في مزارع ١٠٩لعدد  الدمفحوصات و العامة الصحية الفحوصات جريتأُ 
 التاريخية السج�تتم الحصول على و .٢٠١٠ عام في فوجيان مقاطعة
 على المترتبة با6ثارخاصة ال سئلةكما تم استجوابھم ببعض ا' .مزارع كل من ا6فات مبيدات استخداممن  واضحةال ل[ثار

  .صحتھم على الحشرية المبيدات استخدام

  



 خفض يعادل ما وھو ،الثلثين من بأكثر الحشرية المبيدات استخدام من يقلل قد وراثًيا المعدلة ا'رز تسويق أن النتائج أظھرت
 وازالي � ا'رز مزارعي من %٨ حوالي أن إلى الباحثون وأشار .سنويا الصين في طنألف  ١٩٦ من أكثربمقدار  المبيدات

 كل الحادة التسمم أمراض من يعانون الذين مزارع مليون ١٦ـ لل يمكن ،بالتاليو .ا6فات مبيداترتبط بمحاد  تسمم من ونعاني
 من ،من ھناو .ا6فات لمبيدات التعرض في انخفاض من عليه يترتب وما يوراثال ليعدتال تكنولوجيا استخدام من ا�ستفادة عام

ا6فات  مبيدات استخدامُيعد  حيث النامية،الدول  في المزارعين صحة تحسينفي  وراثًيا المعدلة ا'رز تسويقيسھم  أن المتوقع
  .المحاصيل خسارة من للتخفيف ضروري

  

 .2Fs11427.com/ar?cle/10.springer.//link:http%1007-014-4768-1 التالي الرابط من يالبحث المقال أقرا
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  أوروبا

  

  وا�ضرار لCمراض النبات 4ستجابة لحظية صور يعرضون النبات علماء

  

صد  عند يحدث لما) real timeلحظية ( صور وسويسرا وفرنسا المتحدة المملكة من التخصصات متعدد فريقعرض 

 وتركز ،زكوميونيكيشن نيتشر مجلةبدراستھم تم نشر  .ا'ضرارو ضامرل: ة النباتاتباستجاو لحشراتھجوم ال النباتات
 ستجابةيتحكم في ا�و الحشرات ھجوم خ�لز فرَ يُ  يدفاعالذي يمثل مركب  "الجاسمونك حمض" النباتي الھرمون علىالدراسة 

  .مراضا'و 'ضرارضد ا

  

ُيعد  الحشرات ھجوم مثل ا6ليةل:ضرار  النباتات استجابة كيفية فھمإن ": ھامجنوتن جامعة من بينيت مالكولم بروفيسور وقال
 يسمى خاص فلوري بروتين فريقطور ال ".الضغطظروف في  أفضليمكنھا التعايش بصورة  محاصيل لتطوير امً اھ ارً أم

Jas9-VENUS ارتفعت حيثالنبات  أنسجة/ءاجزأ مراقبةب لھم سمح وھذا .الجاسمونك حمض إنتاج بعد بسرعة تحللي 

  .يالفلورالبروتين  إشارة فقدانمع  الجاسمونكحمض  مستويات

  

 بروتينثم استطاعوا بمساعدة ال .نصل حاد Xت�فھا باستخدامنبات  ورقة على الحشرات تغذيةبمحاكاة  يالبحث فريققام ال
التي انتقلت و الجاسمونك حمض من نبضةفي إنتاج  اسريعً  ورقةبال لحق يذال الضررتسبب كيف توضح  صور التقاط فلوريال

 أنه لباحثوناى رأ الصور، خ�ل منو .الواحدة الدقيقة في سنتيمتر من ربأك بسرعة الجذرطرف  لىإ الطريق طولببدورھا 
 إشارة ضخمموضعًيا وي الجاسمونك حمضإنتاج المزيد من استثارة يقوم ب الجذر إلى طرف الھرمون ھذا يصل أن بمجرد

  .لھجوملبالنبات  خرىا' جزاءا'استعداد  ضمنلي جرحال

  

: التالي الرابط على المزيد اقرأ
-seen-biosecurity-this-uk/news/pressreleases/2015/january/picture.ac.nottingham.//www:http

aspx.inside-the-from.  
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  العلمي البحث

  

  ا�وزون ضغط ضد الصويا لفول التناسلية ا�نسجة في التناسخية ا4ستجابات

  

 النباتية اXنتاجية تضر أن يمكن التي الدفيئة غازاتال وأحد ةالثانوي الھواء ملوثاتأحد  ھو )O3( يالتروبوسفير وزونا'
َرت التركيزات و O3لغاز  ةحساسمن النباتات ال ).Glycine max L. Merr( الصويا فولُيعد محصول  .عالية تركيزاتب cقد قُد

 فيخسارة المحصول  سخانت آليات لفھم .كبير بشكل العالمية الصويا فول محاصيلبتقليلھا ل ا'رض مستوى علىللغاز  ةالحالي



 ھمضيعربعد ت الصويا فول قرونزھرة وأنسجة ترانسكريبتوم  فحصب إلينوي جامعةمن  اينسورث ليزابيثقامت إ الصويا، فول
  .O3غاز مرتفعة من  تركيزاتل

  

المسؤولة  الجينات تعبيرزيادة  مع قرونالو زھرةأنسجة ال في قوية ةسخيانت استجاباتفي  O3غاز ل مرتفعةالتركيزات ال تتسبب
 ماتريكسXنزيمات ال ةشفرمال الجينات تعبير زيادة طريق عن زھرةال أنسجةاستجابت  .ينجيالنس ك� في اتاXشارإرسال عن 

استجابت  أخرى، ناحية من .طولضغل ستجابةا�والِھَرم و المبرمج الخ�يا موت فيتلعب دوًرا  التيو )MMPs( زميتالوبروتيي
سئولة كون مت أن توقعمال ز،ييدرولاھإنزيم الزايلوجلوكان إندوترانسجلوكوسيليز/ جينات تعبير زيادة طريق عنقرون ال أنسجة

  .القرونق تُ فَ تَ  زيادةعن 

  

وتتميز  ،O3غاز  تركيزات عارتفبا تأثري الصويا فولل التناسلية ا'نسجة في الجيني التعبير أنإلى  الدراسةتوصلت ھذه 
  .ذلكالترانسكريبتومية تجاه  ھااستجاباتباخت�ف  والقرون الزھور

  

com/1471.biomedcentral.//www:http- :ھنا من الكاملة ةالمقال أقرا الدراسة، حول المعلومات من لمزيد

2229/14/335. 
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  القمح في السنابل لفحة مرض مقاومة صفات لتحسين دراسة

  

 Fusarium الفيوزاريومُيسبب بواسطة فطر الصلب  القمحصنف  فيرئيسي  فطري مرض ھو لفحة السنابلمرض 

gramineum.  المشكلة تلك مع .الجودة وانخفاض الحبوبإنتاجية في  خسائريعاني القمح الصلب المصاب بلفحة السنابل من 

 القمحلزيادة مقاومة  دراسة أيوا و�ية وجامعة "مورو ألدو" باري جامعةو سابينزا روماجامعة ب باحثونال أجرى ،القائمة
 ).Triticum aestivum L(للفحة السنابل  مقاومالطري ال القمح ومقارنةفحص  خ�ل منتم ذلك  .المرض ھذا ضدالصلب 

  .المرض بمقاومة المرتبطة الصفاتتحديد لالصلب  والقمح

  

 .الصلب القمح معخلوي الجدار في ال مماثلةصفات  يشارك �الطري المقاوم للفحة السنابل  القمح أنإلى  نتائجال تشير
جين ُوجد أن و .البكتينميثيل أسترة وا'رابينوزاي�ن  بدائلو ،مونوليجنول اللجنين تكوين في ا�خت�فاتتلك  ولوحظت

WheatPME1،  من شأن  .لفحة السنابل مقاومةالمسؤول عن  الرئيسي الجينھو  ،أسترة ميثيل البكتين في تحديده تم جينوھو

  .لمرض لفحة السنابل مقاومةصلب  قمحصنف  تطوير فيأن تساعد  النتائجتلك 

  

  com/1471.biomedcentral.//www:http-2229/15/6: التالي الرابط على دراستھم تفاصيل أقرا
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  تك بيو كروب وراء ما

  

  الحيوية المضادات مقاومة لفھم النووي الحمض تسلسل تكنولوجيا استخدام

  

 لمضاداتا مقاومة زيادة إلى ذلك ويرجع .البشرية لصحةل اتھديداتھ بسببمشكلة * المتفّوقة البكتيريا تطوير ت مسألةأصبح
 باحثونيقود ال ھذا،ل .منتجاتھا وجودة اتالحيوان س�مة على تؤثر التي البكتيريا مثل عديةالمُ  الكائناتلبعض تلك  الحيوية

 بكتيريا المتفوقةال تطوير في المشاركة اتليا6و اتعمليلعلى ا دراسة، بيلك كيثد. و موري بول. د كولورادو، و�ية جامعةب
  .النووي الحمض تسلسلتكنولوجيا  باستخدام ذلك سيتم .البقروألبان  لحومصناعة  في

  



إجراء  وسيتم .البشر إلىالحيوانات  من ونقلھا الحيوية المضادات مقاومةتطوير  كيفية فھم في التكنولوجياتلك  تخداماس اعدسسي
 سيتم كما .ابھ المرتبطة لياتا6والمقاومة  الجينات لتحديد مختلفة يةبيئفي ظل ظروف  والعضوية التقليدية العملية بين مقارنات

  .الحيوية المضاداتضد  مقاومةدرتھا على حث قحديد لتالمنتجات الحيوانية  صناعة فيالداخلة  اXنتاج ةنظمأ فحص

  

  المتفّوقة: الكائنات الدقيقة المقاومة للعديد من المضادات الحيوية *البكتيريا

  يمكن القراءة عنھا من الرابط التالي

%D8%BhEp://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85

6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9  

  

better-genes-superbug-trace-researchers-edu/csu.colostate.//source:http-: على المزيد اقرأ

germs/-resistant-antibiotic-understand  
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  إع(نات

  

  النباتي الجينوميكس مؤتمر

  

 مؤتمر إط�ق منذ !٢٠١٥ مارس ٢٠- ١٩ ماليزيا كوا�لمبور، .آسيا: النباتي الجينوميكس مؤتمر برنامجتم اXع�ن عن 
بكل من  ا�جتماعاتاشتھرت تلك  وقد .قارات ث�ث في شخص ١٥٠٠ ا�جتماع ھذا حضر ،مرة ول'النباتي  الجينوميكس

 ا'كاديمية ا'وساط من ينرائدالنبات ال علماء مع للتواصل الفرصة وإتاحةالتقديمية  للعروض العلمي المحتوى جودة
  .والصناعية

  

  .ھناالدقيقة  العاليةعايير الم ھذهالمؤتمر ليرقى برنامج  كيفشاھد 

  

 اتالنبات لبحوثا'وميكس  توتكنولوجيا القادم التسلسل جيل تقنيات –الحدث ا'ول  ا'ول يومال •

 ةالنباتي الجينومالمتعلقة بعلوم حالة ال دراسات - الحدث الثانيا'ول  اليوم •

 البياناتوإدارة  تحليل الحيوية، المعلوماتية -الحدث ا'ول  الثاني اليوم •

  الحيوي الوقود ثابحأحالة  دراسات ؛ ب)النباتي حالة الجينوم دراساتأ)  -الحدث الثاني  الثاني اليوم •

  

 اXلكتروني البريد على معنا تواصل ،التفاصيل من لمزيد ."CBU/10" الكود مع %١٠ خصمب القراء يستفيد

uk.co.nnoakes@globalengage التالي الرابط بزيارة قم أو 

html.nomicsasiauk/plantge.co.globalengage.//www:http. 
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  والدرنات للجذور العالمي المؤتمر

 )GCP21( ٢١ـ ال للقرن العالميةالكاسافا  لشراكة الثالث العلمي المؤتمر( والدرنات يةالجذر لمحاصيلل العالمي المؤتمر عقدسيُ 

  .٢٠١٥ أكتوبر ١٠-٥الفترة  في الصين ،جنانين في )ا�ستوائية يةالجذر للمحاصيل الدولية للجمعية سابعة عشرال والندوة



  

  

 التالي الرابط زيارةب قم الثاني، ع�ناX في ةقدمالم والسكن البرنامجو التسجيل تفاصيل على ل�ط�ع
cn/.nanning-congressrtc.//www:http. 
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  تذكيرية رسائل

  

  الزراعية الحيوية التكنولوجيا في العالمية ا4تجاھات: الجذور حديث

 الحيوية التكنولوجيا في العالمية ا�تجاھات: الجذور حديث"بعنوان  مناقشة ورقة الدولية والشؤون للعلوم لفريب مركز أصدر
 والتكنولوجيا لعلوممشروع ال التوالي على المشروع ةومنسق مدير ن،ووردج وكاثرين جوما كاليستوس تأليف ،"الزراعية
  .كينيدي ھارفارد كليةب والعولمة

  

 .الھامة ھافوائد بعض وتحدد الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقل العالمية ا�تجاھات على ا'دلةالمناقشة  ورقة تستعرض
إ�  ا،سحريً حً�  تليس اأنھ ورغم العالم، في الزراعي التحدي لتستطيع ح � وحدھا الحيوية التكنولوجيا أنب رقةوتعترف الو
 أن يجب العامة السياسة أن اليوم المتاحة ا'دلةقترح وت .للمزارعين المتاحة التكنولوجية الخيارات حزمة في ھاجادرإ ينبغي نهأ

  .العالمية الزراعية للتحديات حلول عن البحث عند 'يديولوجيةال يتقلوالذرائعية* تميل أكثر نحو نھج 

  

فلسفي يمكن القراءة عنه من الرابط التالي  توجهالذرائعية:  نھج*
D8%A6%D8%B9%D9%8A%D8%A9hEp://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A7%  

  



 .pdf.edu/files/TakingRoot.harvard.ksg.//belfercenter:http التالي الرابط من يلنزللت ةمتاح المناقشة ورقة

 التالي الرابط على التفاصيل من لمزيدا اقرأ
html?breadcrumb=%2Fpubl.edu/publica?on/24899/taking_root.harvard.ksg.//belfercenter:http

%2Fby_type%2Facademic_papers_reportsication. 

 

 

  الزراعة وزارة بواسطة المنشورة لCبحاث بحث محرك تطلق ا�مريكية الزراعية المكتبة

  

 التي المنشورة :بحاثل PubAgقاعدة بيانات على اXنترنت تحمل اسم  )NAL(بأمريكا  الوطنية الزراعية المكتبةأطلقت 

منشورة في  العلميةة مقالألف  ٤٠ من أكثر علىقاعدة البيانات الجديدة  حتويت .ا'ميركيةالزراعة  وزارةبعلماء ال ھااأجر
 ذلك في بما ينمتنوعال مستخدمينتلبي طلبات الو ا�ستخدام ةسھل كونتل PubAgقاعدة بيانات  تصميم تم .٢٠١٤-١٩٩٧الفترة 

 Xنشاء  داعيو� �ستخداما يةمجان" PubAgالبيانات الجديدة " قاعدة .والط�ب وا'كاديميين والعلماء والمزارعينالعامة 

  .البحث محرك �ستخدام حساب

  

 .xhtml.gov/pubag/home.usda.nal.//pubag:http التالي الرابط من PubAg بيانات قاعدة زيارة يمكنك

  

  

  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

  

  وسترن نورث بجامعة الحيوية التكنولوجيا مجال في مسابقة ُتجري فيتنام بيوتِك جي إيه شركة

  

 مجال فياختبارية  مسابقة وسترن نورث جامعةب والكيمياء ا'حياء كلية مع بالتعاون فيتنامنظمت شركة إي جي بيوتِك 
  ."٢٠١٤ الزراعة في الحيوية التكنولوجيا تطبيقات تعلمبعنوان " الحيوية التكنولوجيا

  

 ةكلي من ط�ب مسابقةالفي  المشاركينتضمن و .أفكارعرض و متعددمن  ارياختاختبار : ھما عنصرينمن  المسابقة تتكون
  .� سون وكلية الثانوية فان تشوومدرسة  والغابات الزراعةكلية و والكيمياء ا'حياء

  

وأُجري  .متنافس ألف من يقرب ما فيه شاركو وسترن نورث جامعةب ٢٠١٤ ديسمبر ١٤ يومللمسابقة  'ولالعنصر ا قيمأُ 
  .ديسمبر ٢٠ يوم المكانتسليم الجوائز في نفس و الثاني العنصر

  

 جامعة رئيس نائب ،سون تريو نجوين .د؛ والزراعية الوراثة معھد مدير ھام، ھوي لوبروفيسور  الجوائز توزيع حفل حضر
 ثي جدونو؛ الغاباتو الزراعة كلية رئيس ،ججيان كوانج فو. دو؛ الكيمياءو ا'حياء كلية رئيس نھا، فان فام. دو؛ وسترن نورث
 ل:فراد جائزة ٢٠ تسليمب المنظمونقام  .فيتنام شركة إيه جي بيوتِك وممثلي؛ الثانوية فان تشو مدرسة مدير نائب ،دوين

 ترونج ھامن متعدد، وحاز  ا�ختيار ختبار� ا'ولى بالجائزة والكيمياء ا'حياء كلية من ھواي ثو ثي وينجنوفاز  ،والجماعات
  .'فكارا عرض في ا'ولى المرتبةعلى  والتاريخ الجغرافيا كلية من ھوانج

  

 .الجمھور أسئلة من العديدعلى  وأجاب وراثًيا المعدلة المحاصيلخطاًبا حول  ھام ھوي لوبروفيسور  ألقى كما

  

  .com.ldlinh@gmail اXلكتروني البريد على معنا تواصل فيتنام، في الحيوية التكنولوجيا حول المعلومات من لمزيد

  

  

  

  



  للط(ب الحيوية للتكنولوجيا الثاني التدريبي البرنامج يعقد ا�وغندي الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز

  

لط�ب  الحيوية التكنولوجياعلى  واحد أسبوع لمدةبرنامج تدريبي  )UBIC( يوغندا' الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز نظم

 عام الحيوية التكنولوجيا ية لموضوعاتمقالالكتابة المسابقة  في الفائزة المقا�ت واقدم نالذيالمعاھد العليا و الثانوية المدارس
  .٢٠١٥ يناير ١٦- ١١أُجري التدريب في الفترة  وقد .٢٠١٤

  

دورات  خ�ل من الحيوية للتكنولوجيا العملية الجوانبب الط�بتعريف ھو  واحدال سبوعا' تدريبمن  الرئيسي الھدفكان 
 على للتعرف فرصةال الط�ب منح تمكما  .الحيوية التكنولوجيا بحوث Xجراءالحقلية والمعملية  البروتوكو�ت علىمكثفة 

 نظريةالمحاضرات ال الط�ب حضر .الوراثية الھندسة ذلك في بما الزراعيةا'بحاث و المحاصيلبحوث  في الجديدة التطورات
 نھاية في .الھندسة الوراثية ثولبح التنظيمية جوانبالو ؛اتالنباتالجيني في  تحولوال؛ ةالجزيئيالبيولوجيا المتعلقة ب عمليةالو

  .)NaCRRI( المحاصيل موارد لبحوث الوطني المعھدب علماءال مع للعمل الفرصة Xتاحة امتنانھم عن الط�ب أعرب التدريب،

  

 .com.nacrri@gmail.ubic اXلكتروني البريد على مراسلتنا يمكنك المعلومات، من لمزيد

 


