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 لمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية البحثية الخطة

 جامعة مدينة السادات

جامعة مدينة  – لمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيويةالخطة البحثية  تهدف

بحوث  بإجراءم على القيا تحتوى التيو  أهدافهاو  المعهدرسالة من خالل رؤية والسادات 

لالستخدامات التقنيات التكنولوجيا الحيوية  العالمية المعاصرة  االتجاهاتتطبيقية في ضوء 

قي مجاالت الطب والدواء والزراعة البيئية و المجتمعية  المشكالتتوظيفها لحل ل

 والصناعة والبيئة.

 :المعهد رؤية

 ث الهندسة الوراثية""تحقيق الريادة واالبتكار كنموذج يحتذي به في مجال بحو

 :المعهد رسالة

خريج  جامعة مدينة السادات بإعداد - والتكنولوجيا الحيوية  الهندسة الوراثية بحوثيلتزم معهد "

لخدمة المجتمع وتنمية  والتطبيقية في البحوث العلمية والتميزقادر علي المنافسة محليا وإقليميا 

 "البيئة

  :2020-2015اإلستراتيجية للمعهد  الغاية الثانية من ضمن غايات الخطة

 التميز واالبتكار في البحث العلمي

 :2020-2015للمعهد االهداف المنبثقة من الغاية الثانية 

  االبتكارتطوير إمكانيات البحث العلمي بما يساعد علي  .1

 تنمية قدرات الباحثين بما يواكب التقدم العلمي  .2

 أجراء البحوث التطبيقية والمشتركة  .3

 .ركة  مع الجهات البحثية والجهات المانحة المحلية والدولية في المشروعات البحثيةالمشا .4
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 مقدمة ومعلومات عن المعهد

 الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة : -

 √  دبلوم  √  ماجستير    √  دكتوراه

  :557لي: اإلجما  309، إناث: 248ذكور: عدد الطالب المقيدين في مرحلة الدراسات العليا 

  :برنامج . 17العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 

 :  نسبة المسجلين للدبلوم مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا

   6=    557: 34                ونسبتهمعدد طالب الدبلوم .% 

 قيدين بالدراسات العليا:نسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالي للم 

 423 :557   =76 % 

 :نسبة المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا 

 100 :557   =18 .% 

 :عدد الدرجات التي تم منحها خالل السنوات الخمس األخيرة 

 24راه: دكتو                         143ماجستير:                    58دبلوم: 

  :خريج.  225عدد الخريجين خالل السنوات الخمس األخيرة 

وهببي نسبببة تتفبب  مببع  5: 1كنسبببة  557:  99نسبببة أعضبباء هيئببة التببدريس إلببي الطببالب  -1

 المعدالت المعترف بها.

التخصصات العلمية لعضو هيئة التدريس مالئمة للمقررات التبي يشبارف فبي تدريسبها ريقبدر  -2

عضبو هيئبة تبدريس  99فبي المعهبد بحبوالي  8بالتخصصبات الب  عدد أعضاء هيئة التبدريس 

مبوزعين  علبي رأس العمبل 79معار ومنتدب انتداب كلي وإجازات خاصة والباقي  20منهم 

 كاألتي:

 العدد الدرجة العدد الدرجة

 17 األساتذة العاملون 11 ونمتفرغالاألستاذ 

 31 المدرسون 20 األساتذة المساعدون

تالءم وأعباء القيام بتدريس المقررات حيث نسبة هيئة يضو هيئة التدريس التخصص العلمي لع

 ( وهي نسبة جيدة.7: 1أي   557: 79التدريس : الطالب ر
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رأعباء التدريس/ أعباء  في أعضاء هيئة التدريس توجد إجراءات معينة لتحديد العجز/الفائض -3

والقوانين وتؤخذ موافقة مجلس القسم اإلشراف العلمي( تحددها األقسام العلمية حسب اللوائح 

 .العلمي ثم ترفع ذالف إلي مجلس المعهد لمخاطبة مجلس الجامعة صاحب القرار التنفيذي

تم اتخاذ إجراءات معينة للتعامل مع العجز/الفائض في أعضاء هيئة التدريس كما تم توضيحه  -4

أعضاء هيئة التدريس سابقا ، ال يوجد عجز / فائض بل في الوقت الحالي يتالءم عدد 

بالتخصصات العلمية مع متطلبات وأعباء القيام بالمشاركة في تدريس المقررات حيث عدد 

عدد األساتذة واألساتذة . وان األساتذة واألساتذة المساعدون والمدرسون في كل قسم علمي

 :كالتالى المساعدون والمدرسون في كل قسم علمي

 30البيولوجيا الجزيئية: 

  10ولوجيا الميكروبية: البيوتكن

  19البيوتكنولوجيا النباتية: 

 6   البيوتكنولوجيا الحيوانية:

  11البيوتكنولوجيا الصناعية: 

 9: البيوتكنولوجيا البيئية 

  8المشخصات الجزيئية: 

 6   المعلوماتية الحيوية:

 الجدول التالي يبين البرامج العلمية وتوزيع السادة أعضاء هيئة التدريس

 البرنامج اسم

 أعداد أعضاء هيئة التدريس

 إجمالي
 أستاذ

أستاذ 
 مساعد

 مدرس
 هيئة معاونة

 عامل غير متفرغ متفرغ
مدرس 
 مساعد

 معيد

 33 - 2 12 3 11 1 3 البيولوجيا الجزيئية

 10 - - 6 2 1 - 1 البيوتكنولوجيا الميكروبية

 23 - 4 5 7 4 - 3 البيوتكنولوجيا النباتية

 7 - 2 2 2 1 - - نولوجيا الحيوانيةالبيوتك

 11 - - 8 1 2   البيوتكنولوجيا الصناعية

 10 - 1 1 6 2 - - البيوتكنولوجيا البيئية

 14  5 5 2 2 - - المشخصات الجزيئية

 6 - - 1 1 1 - 3 المعلوماتية الحيوية

 غير مفعل البيوتكنولوجيا االجتماعية

 إجمالي أعضاء هيئة التدريس
 بالمعهدة المعاونة  والهيئ

9 1 25 24 39 14 - 114 
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 أعضاء الهيئة المعاونة: -5

 وهبي نسببة جيبدة 40: 1أي  557: 14نسبة أعضباء الهيئبة المعاونبة البي الطبالب ر )

 تتف  واحتياجات الخطة التعليمية والبحثية.

  ال يوجد فائض ولكن بعض األقسام والتخصصات بها بعض االستكماالت في أعضباء

 ئة المعاونة ال يصل الي نسبة العجز.الهي

 : البحثية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهمتنمية المهارات  -6

 التدريب : مجال

 تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة: 
 

 القيببادات األكاديميببة وفبب  بببرامج لتنميببة قببدرات القيببادات ةيوجببد بالجامعببة خطببة لتببدريب وتنميبب

إال بعبد اجتيباز مصبفوفة مبن  أو اعتماد الترقيبة التعيين بالوظيفة وأليتم FLDCاألكاديمية ببرنامج 

تتضمن الخطة جميع االحتياجات التدريبية ويختار العضبو مبا  برامج(. 6البرامج تسمي جدارة ر 

عبل برنبامج فا 16يحتاجه لتكملة مصفوفة البرامج. الخطة تحتوي علي عبدد مبن الببرامج حبوالي 

عضو هيئة تدريس ، البرامج التي تم تنفيبذها تمكنبت مبن تةطيبة  114ومطب  بالفعل استفاد منها 

المخصصبات الماليبة المتاحبة للتبدريب كافيبة ويعتمبد المعهبد فبي  .%80المهارات القيادية بنسببة 

 .ومركز ضمان الجودة تدريب قيادته األكاديمية علي دعم الجامعة

 وآدابأخالقيثثات  - العلمثثيإدارة البحثثث علببي سبببيل المثببال ال الحصببر  رأنببواا الببدورات و البببرامج 

إدارة الفريث   -إعثداد وكتابثة البحثوث العلميثة -بحثثيإعثداد مشثرو   -العلمثيأساليب  البحثث  -المهنة

 -مشثثروعات البحثثوث التنافسثثية المحليثثة والعالميثثة - سثثلوكيات المهنثثة -الجامعثثة والمجتمثثع -البحثثثي 

 .(أخالقيات البحث العلمي –النشر العلمي  - نشر الدولي للبحوثال -إدارة النشر

 مؤشرات  تقييم التدريب:

  يتم تقييم اثر التدريب من خالل استبيان عن مدي تحسن األداء وجودة ممارسات المعهد حيبث

أداء القيببادات  ارتفببااالببدورات سبباعد فببي جببودة العمليببة التعليميببة والبحثيببة و همببردود هببذان 

وتجلي هذا في موضوا الدورات من االتصال الفعبال ومهبارات االتصبال والعبرض  اإلدارية

 . لإلداريينوالمالية  اإلداريةالفعال ومفردات البحث العلمي والنشر والتوثي  وكذلف الجوانب 

  تؤخببذ هببذه الببدورات التدريبيببة فببي االعتبببار عنببد ترشببيح احببدي القيببادات األكاديميببة لبببعض

 و في الجامعة.المناصب داخل المعهد أ

  114برنببامج فاعببل ومطببب  بالفعببل اسببتفاد منهببا أكثببر مببن  16متوسببط عببدد البببرامج حببوالي 

سببنوات السببابقة  3متببدرب ونسبببة الببدورات التدريبيببة التببي تببم تنفيببذها  مببن المخطببط فببي البب  

 .%50=  23/46للقيادات األكاديمية 
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 :الخدمات المجتمعية 

 معية من خالل:يقوم المعهد بتقديم الخدمات المجت

 ذات طابع خاص وهما:  وحدة 3عدد  حيث يوجد بالمعهد الوحدات ذات الطابع الخاص:  -

 .مركز زراعة االنسجة والهندسة الوراثية. 1

ويقوم بتقديم االستشارات الزراعية والمحافظة على األصول الوراثية لألصناف المصرية وإنتاج شتالت 

 الفاكهة ونباتات الزينة.

 الخدمة العامة واالستشارات الوراثية.مركز  -2

ويضم وحدة لتشخيص اإلمبراض الوراثيبة ووحبدة معامبل للتحاليبل الطبيبة والكيميائيبة ووحبدة التصبوير 

 العلمى.

 عقد المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في كثير من المجاالت التي تخدم البيئة  -

 وتسويقها.وحدة خدمة األبحاث التطبيقية  -3

 وتضم تسوي  وتبنى األبحاث التطبيقية للشركات والهيئات والمصانع .

 األجهزة والمعدات والمعامل:

  معمالً متخصص في مجاالت الهندسة الوراثية 48ر وعددهايوجد بالمعهد معامل بحثية )

 والتكنولوجيا الحيوية المختلفة: 

 المعمل م المعمل م

1 
Industrial biotechnology lab-1 

 1 معمل البيوتكنولوجيا الصناعية
25 

Environmental biotechnology lab-1 

 1 معمل البيوتكنولوجيا البيئية

2 
Industrial biotechnology lab-2 

 2 معمل البيوتكنولوجيا الصناعية
26 

Environmental biotechnology lab-2 

 2 معمل البيوتكنولوجيا البيئية

3 
Aquatic biotechnology lab 

 الحيوية المائيةمعمل بيوتكنولوجيا 
27 

Plant transfer lab 

 معمل نقل النبات 

4 

Prenatal diagnosis of genetic 

diseases 

وحدة لتشخيص قبل الوالدة من األمراض  

 الوراثية

28 

Plant tissue culture lab 1 

 1معمل زراعة نسيجية 

5 
Fermentation lab 

 معمل التخمرات
29 

Secondary products lab 

 2معمل زراعة نسيجية 

6 
Medical investigations lab 

 معمل التحقيقات الطبية
30 

Molecular genetics of bacteria 

 معمل الوراثة الجزيئية للبكتريا

7 
Molecular diagnostics and 

therapeutics 

 معمل المشخصات الجزيئية والعالجيات
31 

Microbial genetics 

 معمل الوراثة الميكروبية

8 

Animal cell culture and molecular 

diagnostics 

معمل زراعة الخاليا الحيوانية والتشخيص 

 الجزيئي

32 

Applied molecular microbiology 

الجزيئية الميكروبيولوجيامعمل تطبيقات   
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 المعمل م المعمل م

9 
Molecular biology lab 

 معمل البيولوجيا الجزيئية
33 

Applied microbiology 

 معمل الميكروبيولوجيا التطبيقية

10 
Stem cell lab 

 معمل الخاليا الجزعية
34 

Bioremediation lab 

 معمل المعالجة البيولوجيا

11 
Central lab -1 

 1 المعمل المركزي
35 

Microbial biotechnology central lab 

 معمل البيوتكنولوجيا الميكروبية المركزي

12 
Animal tissue culture lab 

 الحيوانية األنسجةمعمل زراعة 
36 

Physiology of plant tissues 

 معمل الفسيولوجي لزراعة األنسجة النباتية

13 
Flow cytometry lab 

 37 معمل التدفق الخلوي
Biotechnology of medicinal and 

aromatic plants 

 معمل التكنولوجيا الحيوية للنباتات الطبية والعطرية

14 
Molecular immunology lab 

 معمل المناعة الجزيئية
38 

Protoplast lab 

 معمل البرتوبالست

15 
Immunochemistry lab 

 39 معمل الكيمياء المناعية
Germplasm, conservation and gene 

transformation 

 والتحول والنقل الجيني معمل األصول الوراثية

16 
Biochemistry and Molecular biology 

lab 

 معمل الكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزيئية
40 

Media preparation lab 

 معمل تحضير البيئات

17 
Gel documentation lab 

العلميمعمل التصوير   
41 

Embryogenesis and haploid plants 

 معمل زراعة االجنة الجسدية

18 
Central lab -2 

 2 المعمل المركزي
42 

Culture room 

 حجرة زراعة االنسجة

19 
Plant molecular biology lab 

 معمل البيولوجيا الجزيئية النباتية
43 

Growth unit 1 

 1وحدة النمو 

20 
Molecular genetics lab 

 معمل الوراثة الجزيئية
44 

Growth Unit 2 

 2وحدة النمو 

21 
Molecular virology lab 

 معمل الفيروسات الجزيئية
45 

Molecular Nematode disease lab 

 معمل تشخيص إمراض النماتودا الجزيئي

22 
Preparation room 

 46 غرفة تجهيز البيئات  
Chemical analysis and Environmental 

pollution lab 

تحليل الكيميائى وتلوث البيئةالمعمل   

23 
Biopesticides and biofertlizers lab 

والمخصبات الحيوية معمل المبيدات الحيوية  
47 

         Plant biotechnology lab 

 معمل بيوتكنولوجيا النبات

24 
Growth unit 

 معمل األقلمة للزراعات النسيجية
48 

Virus biotechnology 

 معمل بيوتكنولوجيا الفيروسات

 (17025 )المعامل  ايزو عتمادمجهزين المعملين  منهم

 غذاءالبيئة والمعمل تكنولوجيا  -1

 معمل المشخصات الجزيئية والعالجيات.  -2
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 األجهزة الموجودة بالمعامل وهى كاالتى:

For practical work: Rotary evaporator, UV spectrophotometer, Stem Cell 

Separator; Automax(1), Spectrofluorimeter, COD,   BOD, Ice maker,  Mechanical 

electric homogenizer, Real Time PCR,   Convention PCR,  Bioanalyser (DNA, RNA, 

Protein and Cell analysis), Fluoresce microscope,  Comet assay, Next generation 

sequencer, ICP MS spectrophotometer, Conductivity meter,  Bioreactor (5 L), 

Heating Mantel with 6 holes, ELISA instrument, PH meter, Hot plate stirrer, UV-

lamp with cabinet, Vertical protein electrophoresis unit , Electrophoresis unit for 

DNA and RNA, Bioanalyser,  Lameinor flow class 1, Laminar Flow Cabinet Class 

II, Flow-cytometry, HPLC, Flame Photometer, Microcentrifuge and cooling 

centrifuge, Autoclave, Shaker Water bath,  4-digits balance, Co2 Incubator ,water 

Jacket, Co2 Incubator (RE vco ),  Shaker Incubator, Binocular microscope, Inverted 

microscope, Research Microscope, Liquid nitrogen container with canisters and for 

transfer, Water deionizer complete system from tab water, Oven, Vortex , Air pump, 

Microwave oven, Pipettes (10-1000 µl) 8-channel pipettes, Transillimenator, Gel 

Documentation, Fume Hood, Power supply, Deep Freezer (-80 ), Freezer (-20), Set of 

Digital Micropipettes, Automated Liquid dispenser, Automated Pipette Pump, 

Filtration System, Refrigerator, Total organic carbon analyzer, Total nitrogen 

analyzer Kgeldehl nitrogen,      

 

 :البحثية الخطة إعداد منهجية
 من السادات مدينة جامعة – ة الوراثيةلمعهد بحوث الهندس البحثية الخطة إعداد فريق تشكيل 

 .العلمية األقسام رؤساء و وأعضائه والبحوث العليا الدراسات لشئون المعهد وكيل

 عليها والتصديق ) الخطة مسودة ( البحثية الخطة إلعداد عمل ورشة تنظيم. 

 والفرص والتهديدات والضعف القوة نقاط تحليل خالل من للمعهد الحالي الوضع تشخيص. 

 المعهد. ورسالة رؤية إطار في األساسية النجاح عوامل استخالص 

 العلمية لألقسام متكررة اجتماعات خالل من األهداف تحديد. 

 أهداف تحقيق في ستساهم والتي األقسام لجميع البحثية الخطط ربط خالل من السياسات تحديد 

 .الخطة

 الزمنية مراحلها وتحديد البحثية الخطة إطار في تنفيذها سيتم التي العليا الدراسات برامج إعداد 

 .التنفيذ عن المسئولة واألقسام

 العليا للدراسات التنفيذية العمل خطة بناء. 

 دوريا المعهد أداء قياس عليها سيعتمد التي األداء ومؤشرات للمعايير مصفوفة إعداد. 

 العليمة األقسام علي وتعميمها وإعالنها الخطة اعتماد. 
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 البحثية الخطة عمل قفري
 :الخطة إعداد يقفر

 لمعهدا عميد – العزيز عبد احمد أمال /د.أ 
 والبحوث العليا للدراسات المعهد وكيل – عبيد الشحات محمد /د.أ 

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون المعهد وكيل - حنفى معاوية شادن /د.أ 

 


 :الخطة مراجعة فريق
 المصرى على سمير /د.أ

 السنهوتى السيد فتأر /د.أ 

 الشال فاروق محمد /د.ا 

 موسى السيد ابراهيم /د  

 العلمي البحث معيار منسق – محروس عباس هدى /د .ا 

  : التنفيذ مسئوليات

 والبحوث العليا للدراسات المعهد وكيل /د.أ 

 للمعهد البحثية الخطة تنفيذ ومتابعة لألشراف معهدبال ثمانيةال األقسام رؤساء. 

 المعهد. مجلس عن المنبثقة  )األعضاء ( العليا الدراسات ةلجن 

 :البحثية الخطة تنفيذ في المشاركة الجهات
   المعهد عميد 

   البحوث و العليا للدراسات المعهد وكيل 

   وتنمية البيئة المجتمع خدمة نلشئو المعهد وكيل 

   العلمية األقسام رؤساء 

   معاونيهم و التدريس هيئة أعضاء. 

 

 السمات المميزة للمعهد
 القيم الجوهرية أوال: 

 :اآلتيةيلتزم المعهد بمجموعة القيم الجوهرية 

وعدم التمييز بين الطبالب وببين أعضباء هيئبة  المساواةيؤمن المعهد بمبدأ  عدم التمييز: -1

الجببنس أوالببدين وذلببف انطالقببا مببن مبببدأ  التببدريس وبببين جميببع العبباملين بسبببب اللببون أو

 جميعلل المواطنة

وعبرض االيجابيبات والسبلبيات أمبام المسبئولين  بالشبفافيةيؤمن المعهد  التزام الشفافية: -2

 وذلف بهدف معالجة السلبيات ودعم االيجابيات.

يراعبي المعهبد حقبول الملكيبة الفكريبة للسبادة أعضباء  مراعاة حقوق الملكية الفكريثة : -3

 اسية وغيرها.هيئة التدريس من حيث مؤلفاتهم وبحوثهم ومقرراتهم الدر
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يؤمن المعهد بالحرية الفكرية للسبادة أعضباء هيئبة التبدريس فبي مجبال  الحرية الفكرية: -4

 الثوابت المجتمعية والقيم الجامعية. إطارالبحث العلمي وذلف في 

:. يشبببجع المعهبببد العالقبببات التعاونيبببة ببببين األسببباتذة والبببباحثين المشثثثاركة المجتمعيثثثة -5

 .اإلستراتيجيةئيسي في نجاح الخطة وقطاعات األعمال بوصفها عامل ر

يتحري السادة أعضاء هيئة التدريس الموضبوعية  تحرى الموضوعية واألمانة العلمية: -6

 وتجاربهم ومؤلفاتهم. أبحاثهمالعلمية في  واألمانة

يلتببزم السببادة أعضبباء هيئببة التببدريس بببالقيم والتقاليببد  اللتثثزام بثثالقيم والتقاليثثد الجامعيثثة: -7

 ف عليها.الجامعية المتعار

يقببوم المعهببد  تشثثجيع الطثثالب علثثى التميثثز والتفثثوق مثثن خثثالل تنويثثع مصثثادر المعرفثثة: -8

بتشجيع الطالب علي التميز والتفول بتنويع مصبادر المعرفبة مبن خبالل المكتببة العاديبة 

 العلمية الحديثة.  األجهزةوالرقمية وتوفير 

 معبه، والتواصبل اآلخبر علبى حباالنفتا المعهد يؤمن وعالميا: إقليميا األخرالتواصل مع  -9

 اإلستراتيجية. الخطة تنفيذ أثناء وجهوده خبراته من بهدف االستفادة وذلف

 

 السمات المميزة للمعهد ثانيا:

وطالب الدراسات  المعاونةورش عمل مع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة  3تم عقد عدد      

 ت التميز للمعهد وقد جاءت علي الوجه التالي:العليا وبعض مؤسسات المجتمع المدني لتحديد سما

الريادة بين الجامعات المصرية في مجال اكتساب ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الهندسة  .1

 (%20الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.ر

 تمنح محليا وال الفلسفة( في تخصصات نادرة ال ودكتوراهمنح درجات علمية عليا رماجستير  .2

-نقل األجنبة –ل زراعة الخاليا الحيوانية وتقنيات التكاثر الحديثة رالتلقيح الصناعي إقليميا مث

---) 

تبببداول واسبببتخدام تقنيبببات اسبببتزراا الخاليبببا واألنسبببجة المختلفبببة الحيوانيبببة والنباتيبببة لحبببل   .3

 (%20وعالجاتها. ر اإلمراضوتشخيص كثير من 

بات طبيعية غيبر تقليديبة لعالجبه وتنقية مرك الجزيئيدراسة أمراض السرطان على المستوى  .4

 (%10والحد من انتشاره. ر

 (%10إنشاء أقسام علمية غير نمطية ذات أهداف تطبيقية. ر .5

السببب  فببي إعببداد سببالالت ميكروبيببة نافعببة فببي مجبباالت معالجببة المخلفببات الزراعيببة وإنتبباج  .6

 (%10المركبات الدوائية. ر

 (%10ادها للتطبي . راتخاذ خطوات متسارعة لعزل الخاليا الجزعية وإعد .7

 (%10ألمراض اإلنسان والحيوان والنبات. ر الجزيئيالبحث في مجال التشخيص  .8
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-اإلصببحاح البيئببي-ر جى األمثببل فببي مجبباالت معاصببرة ذات اهتمببام قببوميواالسببتخدام البيولبب .9

 (%5المكافحة الحيوية(. ر-التسمين الحيوي

 (%5والةير حيوي. رإجراء الدراسات الجزيئية ألثر اإلجهاد البيئي الحيوي  .10

 
 خطة البحث العلمي:  -1

المعهد فيها توجها جديدا وهو أن يسير العمل البحثي من  ىتوجد خطة موثقة للبحث العلمي تبن

خالل خطة بحثية تواءم خطة الجامعة البحثية ، تم مناقشتها وإعداد الصورة العامة لها بمجالس 

 .     /    /خ  ا بمجلس المعهد واعتمادها بتاريتهاألقسام وأجراء التعديالت المقترحة وتم مناقش

 المادية للمعهد .  اإلمكاناتتتواف   خطة البحث العلمي بالمعهد مع 

 البحثيبة لألقسبام كما تبرتبط الخطبةترتبط خطة البحث العلمي بالمعهد بخطة الجامعة البحثية   -

التسجيل للبدرجات العلميبة فبي وتوزيع ميزانية البحث العلمي بالمعهد وبالخطة البحثية للمعهد 

  ضوء اتساقها مع الخطة البحثية للجامعة وقد أعلن المعهد هذه الخطة على موقعه اإللكتروني.

الوعي وتفعيل أخالقيات البحبث العلمبي تنبثب  وتبرتبط بوحبدة  توجد بالمعهد لجنة موثقة لنشر -

 بالمعهد .  الميثال االخالقىضمان الجودة من خالل تفعيل دليل 

 كفاءة العملية البحثية: -2

 مؤشرات الكفاءة:

عاليبة جبدا إن لبم يكببن النسببة المئويبة ألعضباء هيئبة التبدريس المشباركين فببي البحبث العلمبي  -

 % وذلف لألسباب اآلتية: 95فهي علي األقل أكثر من  100%

  يقوم أعضاء هيئة التدريس بإجراء ونشر البحبوث العلميبة للحصبول علبي الترقيبات المطلوببة

 المجالت العلمية المحلية واإلقليمية والعالمية –ن خالل المؤتمرات العلمية المحلية الدوليةم

  يشترط طبقا لقرار مجلس المعهد قبل التقدم للحصول علي درجة الماجستير نشبر بحبث واحبد

 علي األقل في احدي المؤتمرات العلمية أو المجالت العلمية الموثقة.

 هببد نشببر بحثببين علببي األقببل مببن رسببالة الببدكتوراه قبببل التقببدم يشببترط طبقببا لقببرار مجلببس المع

 للمناقشة في احدي المؤتمرات العلمية أو المجالت العلمية الموثقة.

  طبقببا الشببتراطات صببندول دعببم العلببوم والتكنولوجيبباSTDF  يقببوم أعضبباء هيئببة التببدريس

استمرارهم فبي  الحاصلين علي مشاريع علمية بالنشر العلمي في مجالت علمية دولية لضمان

 الحصول علي مشاريع علمية. 

 .%58نسبة متوسط عدد األبحاث المنشورة محلياً = عدد األبحاث المنشورة محلياً ودولياً :  -

بحث لكل عضو هيئة  10ربمعدل  %43& نسبة متوسط عدد األبحاث المنشورة دولياً = 

 تدريس(.
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 .تكمال وتحديث هذه البياناتوجاري اس توجد قواعد بيانات للبحوث العلمية المنشورة -

 توجد بحوث علمية مشتركة مع مؤسسات علمية أجنبية. -

الرسومات البيانية التالية لألبحاث والمؤتمرات العلمية لكل قسبم تببين بوضبوح مبدي مسباهمة  -

 أعضاء هيئة التدريس في أنشطة البحث العلمي محليا ودوليا.

 قسم البيولوجيا الجزيئية -1
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 جيا الميكروبيةقسم البيوتكنولو -2

 

 

 

 قسم البيوتكنولوجيا النباتية -3
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 قسم البيوتكنولوجيا الحيوانية -4
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 قسم البيوتكنولوجيا الصناعية -5

 

 

 قسم البيوتكنولوجيا البيئية -6
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 قسم المشخصات الجزيئية -7
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 قسم البيوتكنولوجيا المعلوماتية -8
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  الحاصل عليها أعضاء هيئة التدريسالجوائز  -3

يضم المعهد أعضاء هيئة تدريس سب  حصولهم علي جوائز الدولة / براءات اختراا رأنبواا 

 :الجوائز ومجاالت البحث المرتبطة بالجائزة( كاآلتي

سنة الحصول علي 
 الجائزة

 اسم الجائزة اسم الحاصل علي الجائزة
 م

 1 كويت للتقدم العلمىجائزة مؤسسة ال ا.د. حنفى حمزة 1990
 2 أفضل مدرس وباحث من جامعة المنوفية د. عاطف ابراهيم 2000

 3 جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية ا.د. عالء الدين حميده 2002
 4 جائزة جامعة المنوفية التقديرية فى العلوم الزراعية ا.د. محمود امام نصر 2003
 5 ائزة اإلبدا  العلمي في العلوم التكنولوجية المتقدمةج ا.د. محمود امام نصر 2004

 ا.د. محمود امام نصر 2006
جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة 

 التي تخدم المجاالت الزراعية
6 

 7 جائزة الجامعة التشجيعيه د. هارون أبو شامه 2007

 محروس عباس د. هدي 2007
مشرق والجمعية  –يونبلبفر  شهادة تقدير من شركة
 العلمية للصناعات الغذائية 

8 

 محروس عباسد. هدي  2008
شهادة تقدير من للمشاركة في المشرو  الممول من 

 منظمة الصحة العالمية  
9 

 IS-2008 10جائزة المؤتمر الدولي الثالث للسكر  غادة محمود نصر د. 2008
 11 من جامعة سيناء 2008لعام  جائزة السالم ا.د. محمود امام نصر 2008

 ا.د. محمود امام نصر 2008
من اإلتحاد الدولي لخبراء  2008الجائزة الدولية لعام 

 السكر والتكنولوجيات التكاملية
12 

 ا.د. محمود امام نصر 2008
من اإلتحاد  IS-2008جائزة المؤتمر الدولي الثالث للسكر 

 IAPSITاملية الدولي لخبراء السكر والتكنولوجيات التك
13 

 14 جائزة جامعة المنوفية للتفوق الحلفاوى الحلفاويا.د. خليل  2008
 15 جائزة جامعة المنوفية للتميز ا.د. حداد عبد السميع 2009
 16 جائزة عضو هيئة تدريس متميز ا.د. ابراهيم عبد المقصود 2009

 ا.د. طارق عبد الرؤف 
لجمعيه الكيمياء  جائزة أفضل بحث مقدم للمؤتمر الدولي

 الحيوية
17 

 18 2009جائزة الدولة التشجيعية  د. عواطف محمود 2009

 د. رجاء عبد الفتاح 2010
جائزة أفضل بحث فى المؤتمر الدولي الثالث لصغار 

 الباحثين جامعه الفارابى كازاخستان
19 

 20 جائزة المنوفية للنشر العلمى المتميز د. ربا طلعت 2010

 حنفى حمزةا.د.  2010
الحصول علي درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة 

 ريكاردو بالم دولة بيرو
21 

 22 2011جائزة الدولة التشجيعية  د. أحمد طايل 2011

 ا.د. عبد الحميد محمود عثمان 2011
جائزة أفضل األبحاث العلمية المنشورة من مؤسسة مصر 

 الخير
23 

 24 ائزة جامعة المنوفية لبراءات االخترا ج ا.د. عبد الحميد محمود عثمان 2011
 25 2013جائزة الدولة التشجيعية  د. شعبان حمدان 2013
 26 2013جائزة الدولة التشجيعية  د. هاني اسماعيل خليل 2013
 27 جائزة جامعة مدينة السادات التقديرية  ا.د/أشرف فرج الباز 2016
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 تشجيع وتحفيز البحث العلمي:نظام  -4

جع المعهد البحوث العلمية المشتركة بين األقسام العلمية ويقوم المعهد بتحمبل تكباليف نشبر يش -

واالرتقباء بمسبتوي  األبحاث فى المجالت الدولية ذات السمعة العالمية لتشجيع ودعم البباحثين

 النشر العلمي.

وص وقببد اشببترف المعهببد بمشببروا قواعببد البيانببات التببى تتببيح للببباحثين الحصببول علببى النصبب -

الكاملة لألبحاث من خالل أجهزة حاسبب للبى متصبلة بشببكة االنترنبت ويتبوفر بالمكتببة دليبل 

 لرسائل العلمية.لورقى ولخر الكتروني 

 57مرف   جامعة.ال المعهد و ت عينية وشهادات تكريم علي مستويآهناف جوائز نقدية ومكاف -

وقببدرات أعضبباء الهيئببة  لتنميببة مهببارات FLDCتوجببد بببرامج لببدي الجامعببة فببي برنببامج البب   -

المعاونة علي البحث العلمي والنشر العلمي وإدارة الفرل البحثية  بترشيح من المعهد يحرص 

المعهد على إشراف أعضاء هيئة التدريس بالدورات المرتبطة بتنمية المهارات البحثية على أن 

 يقوم المتدرب بتدريب زمالءه بعد انتهاء الدورة 

المعهد حذوها وشكلت هي األخرى  يليا ألخالقيات البحث العلمي وحذأنشأت الجامعة لجنة ع -

نشر ثقافة أخالقيات البحبث العلمبي السبيما أن بالمعهبد بلجنة ألخالقيات البحث العلمي وقامت 

من خالل عقد ندوات وإصدار كتيب بعنوان الميثال األخالقي  أبحاث تجرى على كائنات حية

 .وأخالقيات البحث العلمي

أنشطة البحث العلمي بالمعهبد فبي معالجبة مشبكالت المجتمبع المبدني بمدينبة السبادات  تستخدم -

 وأغراض التنمية مما يشكل استفادة لهذا القطاا . 

 مصادر تمويل البحث العلمي: -5

مصادر تمويل البحث العلمي بالمعهد، تخصص الجامعة للمعهد سنويا ميزانية للبحبث العلمبي  -

 العلمية إلجراء البحوث. ولكنها تفي بحاجة األقسام

محاولبة  فبيلجأ المعهد لتعدد المصادر لتمويل البحبث العلمبي مبن خبالل أسباليب غيبر تقليديبة  -

لتقليل وسد العجز إذ فتح بابا لتقديم الخبدمات البحثيبة ومسبتلزمات التشبةيل مبن خبالل معاملبه 

مقاببل  نظيبر بالمركزيبة وخببرات أعضباء هيئبة التبدريس ببه لتقبديم بعبض التحاليبل والتجبار

 باإلضبافة إلبىمادي يساعد في صبيانة األجهبزة وشبراء الكيماويبات الالزمبة للبحبوث العلميبة 

مسبباهمات رجببال األعمببال وقطاعببات المجتمببع المببدني بمدينببة السببادات لببدعم البحببوث لحببل 

 مشاكلهم البحثية. 

انحبة المحليبة اعتمد المعهد منذ إنشائه علبى الحصبول علبى المشباريع البحثيبة مبن الجهبات الم -

 خبالل الخمبس سبنوات األخيبرةشارف المعهبد والدولية منها لزيادة التمويل الذاتي للمعهد. وقد 

 جنيها. 20.000000بمبلغ يصل إلي  مموال امشروعا بحثي16في 
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 مشروعات بحثية ممولة واتفاقيات: 5/1 

 20يصغل إلغي خالل الخمس سنوات األخيرة بمبلغ   مموال امشروعا بحثي16شارف المعهد في  -

 وبيانها كاالتى: مليون جنية

 المشرو  البحثي الشامل إلنتاج شتالت فاكهة قياسية  اسم المشرو  : 1
 أ.د./ محمود امام نصر       الباحث الرئيسي :
 مشرو  الترابط بين الجامعات المصرية واألمريكية)هيئة المعونة االمريكيه( الجهة الممولة :

 مليون دوالر أمريكى $ 2.5   التمويل :
إدخال جين دلتا اندوتوكسين من بكتريا الباسثيللس ثرينجينسثيس إلثى نباتثات القطثن إلكسثابها  اسم المشرو  : 2

 صفة المقاومة الذاتية للحشرات 

 أ.د / محمود امام نصر       الباحث الرئيسي:

 العلم والتكنولوجيا )هيئة المعونة االمريكيه(أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ببرنامج  الجهة الممولة :

$ ألثثف دوالر 83537جنيثثه مصثثرى بمثثا يثثوازى  227047$ ألثثف دوالر أمريكثثي     165225 التمويل :
 ألف جنيه مصرى للسفر  للخارج ووجه المبلغ لشراء األجهزة. 66أمريكي إضافة إلى 

 للبطيخ والشمام لزيادة التنو  االقتصادي .مشرو  المعالجة الجينوميه والوراثية  اسم المشرو  : 3
 أ.د./ محمود امام نصر       الباحث الرئيسي:
 مشروعات ترابط الجامعات فى مرحلته الثانية. الجهة الممولة :

 $  ألف دوالر أمريكي 400 التمويل :
 مشرو  نقل جينات تحمل الجفاف إلى نبات عباد الشمس  اسم المشرو  : 4

 والباحث الرئيسي أ.د/ السيد حسن حسانين ونائبة أ.د/ محمود امام نصر  الرئيسي: الباحث
 من مشروعات ترابط الجامعات المرحلة الثانية الجهة الممولة :

 $ألف دوالر أمريكي 400 التمويل :
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 (45نحو إنتاج نخيل مهندس وراثيا مقاوم لآلفات )مشرو  رقم  اسم المشرو  :
 أ.د /إبراهيم عبد المقصود إبراهيم رئيسي :الباحث ال

 أكاديمية البحث العلمى الجهة الممولة :
 ألف جنيه مصرى100000 التمويل :

البصمة الوراثية على المستوى الكيموحيوى والجزيئى ألصناف الزيتون ونخيثل الثبلب بواحثة  اسم المشرو  : 6
 (44سيوه )مشرو  رقم 

 ء الدين عبد هللا حميدهد /عال الباحث الرئيسي :
 أكاديمية البحث العلمى الجهة الممولة :

 ألف  جنيه مصرى100000 التمويل :
دور األوتوفثثثاجى و جزيئثثثات الحمثثثا النثثثووى الريبثثثوزى الصثثثغيرة أثنثثثاء اإلصثثثابة ببكتيريثثثا  اسم المشرو  : 7

 ليجونيال فى كبار السن
 د /هانى حامد إسماعيل الباحث الرئيسي :

 أكاديمية البحث العلمى جهة الممولة :ال
 ألف  جنيه مصرى142000 التمويل :

تطبيقات تكنولوجيا زراعة األنسجة و الصناعات غير التقليدية فى التوسع فى زراعة بسثاتين  اسم المشرو  : 8
 29النخيل و تحسين العائد منها فى محافظة الوادى الجديد رقم 

 يم عبد المقصود إبراهيمأ.د /إبراه الباحث الرئيسي :
 أكاديمية البحث العلمى الجهة الممولة :

 ألف  جنيه مصرى600000 التمويل :
 4694إكتشاف و توصيف وظيفي لمركبات جديدة و فعالة ضد فيروس اإلنفلوانزا رقم  اسم المشرو  : 9

 د /هاني حامد إسماعيل الباحث الرئيسي :
 حث العلمىأكاديمية الب الجهة الممولة :

 ألف  جنيه مصرى623340 التمويل :
  4786تعريف جزيئي للبكتيريا المؤكسدة لألمونيا فى مياة ترعة المحمودية رقم  اسم المشرو  : 10

 د /إبراهيم السيد موسى الباحث الرئيسي :
 أكاديمية البحث العلمى الجهة الممولة :
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 ألف  جنيه مصرى100000 التمويل :
 2741شراء جهاز طيف البالزما المحث و ملحقاته رقم  المشرو  :اسم  11

 د /إبراهيم السيد موسى الباحث الرئيسي :
 أكاديمية البحث العلمى الجهة الممولة :

 جنيه مصرى  1285429 التمويل :
 المركز المتميز لصناعات التقنيات الحيوية اسم المشرو  : 12

 فرج الباز أ.د /أشرف الباحث الرئيسي :
 أكاديمية البحث العلمى الجهة الممولة :

 جنيه مصرى 5000000 التمويل :
مشرو  اإلعتماد الدولى للمعامل لمؤسسات التعليم العالى. معمل بيوتكنولوجيا البيئة و الغذاء  اسم المشرو  : 13

(LIAP) 

 د /ايمن سعيد الدرهامى الباحث الرئيسي :
 ديمية البحث العلمىأكا الجهة الممولة :

 جنيه مصرى  1435000 التمويل :
مشثثرو  اإلعتمثثاد الثثدولى للمعامثثل لمؤسسثثات التعلثثيم العثثالى. معمثثل المشخصثثات الجزيئيثثة و  اسم المشرو  : 14

 (LIAPالعالجيات و الجينوميات)
 د /منال أسامه الهمشرى الباحث الرئيسي :
 أكاديمية البحث العلمى الجهة الممولة :

 جنيه مصرى  1499000 التمويل :
 6117مشرو  دور االتوفاجى وجزيئات الحاما النووى الربيوزى الصغير رقم  اسم المشرو  : 15

 د /هاني حامد إسماعيل الباحث الرئيسي : 

 أكاديمية البحث العلمى الجهة الممولة : 

 جنيه مصرى  142958 التمويل : 

نظام لالنتثاج التجثارى والتحسثين الثوراثى لثبعا اصثناف النخيثل فثى الثوادى  مشرو  تطوير اسم المشرو  : 16
 2714الجديد رقم 

 ا.د /ابراهيم عبد المقصود ابراهيم الباحث الرئيسي : 

 أكاديمية البحث العلمى الجهة الممولة : 

 جنيه مصرى  1526800 التمويل : 

 4االمراا فى محافظة الوادى الجديد رقم  مشرو  انتاج تقاوى بطاطس خالية من اسم المشرو  : 17
 ا.د /ابراهيم عبد المقصود ابراهيم الباحث الرئيسي : 

 أكاديمية البحث العلمى الجهة الممولة : 

 جنيه مصرى  600000 التمويل : 

 5667مشرو  انتاج ذكور فائقة ونسل كله ذكور من اسماك البلطى رقم  اسم المشرو  : 18
 د /مدحت حلمى هاشم ي :الباحث الرئيس 

 أكاديمية البحث العلمى الجهة الممولة : 

 جنيه مصرى  954800 التمويل : 

 LGA11130160مشرو  انتاج حما الروزماريتك من مزار  الشعيرات الجذرية رقم  اسم المشرو  : 19

 ا.د /اشرف فرج الباز الباحث الرئيسي : 

 مؤسسة مصر الخير الجهة الممولة : 

 جنيه مصرى  835000 لتمويل :ا 

 15123مشرو  الخلل فى الخاليا امراا المناعة رقم  اسم المشرو  : 20
 د /ربا محمد طلعت الباحث الرئيسي : 

 أكاديمية البحث العلمى الجهة الممولة : 

 جنيه مصرى  838000 التمويل : 

 229996مشرو  عالج التهاب المفاصل رقم  اسم المشرو  : 21
 د /ربا محمد طلعت لباحث الرئيسي :ا 

 أكاديمية البحث العلمى الجهة الممولة : 

 جنيه مصرى  208115 التمويل : 

 23005مشرو  إنتاج االيثانول الحيوي رقم  اسم المشرو  : 22
 د /نهى محمد سرور الباحث الرئيسي : 
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 أكاديمية البحث العلمى الجهة الممولة : 

 جنيه مصرى  233400 التمويل : 

 18530مشرو  البسيالس ثروجينيسس بجزيئات النانو رقم  اسم المشرو  : 23
 ا.د /اشرف فرج الباز الباحث الرئيسي : 

 أكاديمية البحث العلمى الجهة الممولة : 

 جنيه مصرى  1294480 التمويل : 

االجمثثثثثالى المشثثثثثاريع  
 الحالية

 جنية مصرى 17100000

 مي في دعم وتعزيز العملية التعليمية:مساهمة البحث العل -6

تمببت االسببتفادة مببن نتببائج البحببث العلمببي بالمعهببد لببدي أعضبباء هيئببة التببدريس فببي مقببرراتهم  -

وتحببديث  المقببرر فببي أحببد أجزائببه بحببث منشببور ألسببتاذ المببادة إلثببراء  بببان يتضببمنالدراسببية 

 موضوا المقرر وجودة مخرجات التعلم المستهدفة من المقرر.

كة طالب البحث المتميزين في فعاليات المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تقام تتم مشار -

في المعهد ويتم ترشيحهم من قبل المعهد في نبدوات ومبؤتمرات الجامعبة مثبل حضبور بعبض 

 .التي تعقد بالمعهد حلقات النقاشالطلبة ورش العمل و

اريع البحثية المقدمة من المعهد وتتم أيضاً مشاركة طالب البحث في المشاريع الممولة والمش  -

ومشبباريع أكاديميببة البحببث العلمببي وحصببل  STDFو  Tempus, FP7لجهببات التمويببل مثببل 

ومن األكاديمية كما تقدم المعهد بمشاريع أخبري  STDFمن  اتمشروعال عدد من المعهد علي

والحصبول هبا الببت فيلطلببة الماجسبتير والبدكتوراه تبم ألكاديمية البحبث العلمبي والتكنولوجيبا 

  .الف جنيها مصريا بقسم البيوتكنولوجيا البيئية ً 50علي مشروا لطالبة ماجستير بقيمة 

 : األخرىالمؤتمرات واألنشطة العلمية  -6

 يشارف طالب البحث في المؤتمرات من خالل المدارس البحثية للسادة األساتذة والمشرفين  محلياً ودولياً. -

مقاالت فبي مبؤتمرات /نبدوات علميبة محليبة  الذين شاركوا بأبحاث علمية أو نسبة أعضاء هيئة التدريس -

عضبوا مبن خبالل  قيبام المعهبد ببالتنظيم والمشباركة فبي العديبد مبن المبؤتمرات  80من  أكثرعالمية  /

والندوات العلمية المحلية / اإلقليمية أو الدولية فقد نظم المعهد دورات تدريبية وورش العمل ذات طابع 

وإقليمببي ودوليببا فقببد نظببم المعهببد ورشببة العمببل المصببرية االيطاليببة وورشببة العمببل المصببرية  محلببى

  .الحصر علي سبيل المثال الوورشة العمل المصرية اليابانية األمريكية 

عدد المبؤتمرات التبي حبرص المعهبد علبى مشباركة و حضبور أعضباء هيئبة التبدريس والهيئبة المعاونبة  -

موضحة فى الرسم البياني لألبحاث العلمية لكل قسم والذي سب  ليمية والدولية للمؤتمرات المحلية واإلق

 ذكره. 

هنباف مسبباهمات مببن جانبب رجببال األعمببال ومؤسسبات القطبباا الخبباص اإلنتاجيبة والخدميببة فببي دعببم  -

 . أألنشطة العلمية والبحثية بالمعهد
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 العلمي من خالل المساهمات الملموسة:تلتزم األقسام العلمية بالمعهد بتنفيذ خطة المعهد في البحث  -

  في البحث العلمي. و الدولة االلتزام بتوجهات الجامعة 

  .االلتزام بإطار الخطة العامة للبحث العلمي للمعهد 

  .العمل في نطال النقاط البحثية واالحتياجات البحثية بالقسم العلمي 

 وحل مشكالته البحثية.  التواصل مع مشكالت قطاعات المجتمع المدني بمدينة السادات 

  المعهد بإجراء البحوث المجتمعية: اهتمام -7

بببإجراء البحببوث المجتمعيببة وقببد تببم تسببجيل العديببد مببن رسببائل الماجسببتير والببدكتوراه  المعهثثد هثثتمي

مجاالت تهم المجتمبع منهبا رمعالجبة المخلفبات الزراعيبة والصبناعية  فيوإجراء العديد من البحوث 

مصر مثل اإلمراض الفيروسية التي  فيجزيئية على بعض األمراض المتوطنة بيولوجيا، دراسات 

التشبخيص المبكبر ألمبراض السبرطان، أمبراض البدم،  (C   &Bتصيب الكبد في اإلنسبان رفيبروس

اإلنتاج البيولوجي لبعض المركبات ذات األهميبة التطبيقيبة مثبل مضبادات حيويبة، مركببات ثانويبة، 

ان والحيوان والنبات، مجسات حيوية. وأيضا في المعلوماتيبة الحيويبة مركبات لعالج أمراض اإلنس

والجينومبببات الفعالبببة وتطبيقاتهبببا، إخضببباا الخاليبببا النباتيبببة، والحيوانيبببة لتقنيبببة مبببزارا األنسبببجة 

وتطبيقاتهببا. وكببذلف نشببر ثقافببة الببوعي باألمببان الحيببوي، المخصبببات الحيويببة، التعريببف الجزيئببي 

ول النباتيببة الوراثيببة، التشببخيص المبكببر ألمببراض األطفببال لمنببع اإلعاقببة، للكائنببات الدقيقببة، األصبب

االستشببارات الوراثيببة لحببديثي الببزواج، اإلجهبباد البيئببي، الخاليببا الجزعيببة وتطبيقاتهببا. ولعببدد مببن 

 هذه المجاالت(. فيالزمالء براءات اختراا 

  ليةالمؤسسات المجتمعية والجمعيات األه فيمشاركة أعضاء هيئة التدريس  -1

المؤسسببات المجتمعيببة والجمعيببات األهليببة سببواء كأعضبباء  فببيمشبباركة أعضبباء هيئببة التببدريس 

المجاالت المختلفة  خاصة حماية البيئة والبتخلص  فيبمجالس اإلدارات أو مدربين أو مستشارين 

خل  فرص عمبل غيبر نمطيبة للشبباب عبن طريب  نقبل التكنولوجيبا  فيمن الملوثات أو المساهمة 

ة بالمعهبد وتبسبيطها رمبزارا األنسبجة، إنتباج عبيش الةبراب، إنتباج المخصببات الحيويبة، المتقدم

المكافحة الحيوية ألمراض النبات(. والمشباركة الفنيبة مبع بعبض المؤسسبات المجتمعيبة رمؤسسبة 

سبباويرس لألعمببال الخيريببة( الختبببار مببادة كيميائيببة مرشببحة ألن تكببون عببالج جديببد ورخببيص 

ريب  إجبراء تجبارب معمليبة علبى مبزارا األنسبجة الحيوانيبة والفئبران ألمراض السرطان عن ط

هذا المجال هو تبسيط العلوم واتساا دائبرة  فيلدراسة فعالية هذه المادة. والهدف الرئيسي للمعهد 

 ممارسة هذه األنشطة. فياالستفادة من التقنيات الحديثة المبسطة للراغبين 
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 قواعــــد البيانات :  -8

 المعهببد قاعببدة بيانببات تضببم جميببع اإلدارات، وجبباري الببربط بينهببا  فببيوفر يوجببد ويتبب

ويحرص المعهد علبى دقبة المبدخالت وتحبديثها المسبتمر بحيبث تيسبر جميبع المهبام التبي 

 وقد تم عمل قواعد البيانات اآلتية: يقوم بها المعهد

 تم ميكنة جميع البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 البيانات الخاصة بالعاملين والمؤهالت والخبرات لهم  تم إدخال 

 تم إدخال جميع البيانات الخاصة بطلبة الدراسات العليا 

  تم عمل قاعدة بيانات عن األبحاث المنشورة للسادة أعضاء هيئة التدريس وجاري
 استكمالها وتحديثها.

   أعضباء هيئبة تم عمل قاعدة بيانات عبن المبؤتمرات الداخليبة والخارجيبة  للسبادة
 التدريس وجاري استكمالها وتحديثها.

  تببم عمبببل قاعبببدة بيانببات عبببن الرسبببائل العلميببة الخاصبببة بالماجسبببتير والبببدكتوراه
 الممنوحة.

  المستخدمة من خالل البوابة االلكترونية للجامعة علي  أالليكترونيةقواعد البيانات  أنوااأهم
بالمعهبد  MISم المعلومبات اإلداريبة مستوي معلوماتي وإداري مرتفع المستوي وتفعيبل نظب

الالزمة لدعم القرارات مثل اللوائح والقوانين ذات العالقة، ولكن هناف حاجة ملحة لتبدريب 
بعض القائمين على النظم االلكترونية والذين لبم تتبوافر لبديهم المهبارات االلكترونيبة بشبكل 

االلكترونية وبعض الدورات  جيد وتم إجراء عدد من الدورات التدريبية في مجال المهارات
مشببروا ميكنببة الببنظم  فببيالتخصصببية للسببادة فنببي المعامببل والمكتبببات كمببا اشببترف المعهببد 

 الجامعية.

  يوجد نظام لحفظ واستدعاء وتداول جميع الوثبائ  الكترونيبا مبن خبالل لليبات معتمبدة ومعلنبة
 وموثقة هي:  

 * البوابة االلكترونية بالجامعة. 

 لكتروني وجميع خدماته االلكترونية .* موقع المعهد اال

 * قاعدة البيانات االلكترونية للمعهد.

 * وسائل التواصل واآلليات االلكترونية الخاصة بمدير الوحدة وأعضاءها.
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 :البحثية للخطة الفرعية و العامة األهداف
 

الدكتور عميد  األستاذ السيد برئاسة اجتماع في معهدلل البحثية للخطة والفرعية العامة األهداف تحديد تم

وتنمية البيئة  المجتمع خدمة نلشئو المعهد وكيلوالبحوث و العليا للدراساتالمعهد  وكيلالمعهد و

 مجموعة وضع تم قد و البحثية الخطة إعداد على القائمون و العلمية األقسام رؤساء وحضور السادة

 المقترحة المعايير اشتملت قد و .المقترحة البحوث تأولويا تحديد أساسها على تم التي المعايير من محددة

 : مايلى على

 البحثية اهتماماته و العلمي القسم تخصص. 

 عالميا و محليا المشكلة حجم. 

 البيئية و المجتمعية بالمشكالت مرتبطة البحوث تكون إن. 

 العلمية الرسائل و البحوث نتائج تطبيق إمكانية. 

 العلمية الرسائل و لبحوثا لتنفيذ اإلمكانيات توافر. 

 البحوث إتمام لتسهيل المجتمعية و المدنية و الرسمية األجهزة موافقة. 

 البحوث مراحل إجراء إثناء المجتمعية والقيم المهنية باألخالقيات االلتزام. 

 البحثية المجموعات دعم و بالمعهد الجماعية البحوث زيادة. 

 الدكتوراه رسالة من ينبحث و الماجستير رسالة من بحث واحد بعدد العلمي القسم بتقديم االلتزام 

 .الرسالة مناقشة إجراءات إلتمام ذلك وثم مجلس المعهد  العليا لدراساتا لمجلس القسم ثم لجنة

 سنويا الجديدة التسجيالت في البحثية للخطة المقترحة باألهداف االلتزام. 

 بها تلتزم سوف التي البحثية المجاالت من عدد تحديد تم السابقة المعايير علي وبناء 
  - :التالي النحو علي2020 -2015 الفترة خالل البحثية خطته في المعهد

 
 : في المجال الطبي - 

دراسة التعبير الجيني لإلمراض المناعية و التشخيص الكيمائي والجزيئي لألمراض الوراثية والمعدية -

 .في اإلنسان

 في مجال الدواء:  -

 تأثير بعض المركبات الطبيعية و المركبات الثانوية المعزولة في عالج بعض األمراض. دراسة-

 في المجال الزراعي و النباتي:  -

 تنمية المحاصيل الزراعية التقليدية بوسائل النقل الجيني-

اإلكثار الدقيق كوسيلة فعالة و أمنة للحفاظ على األصناف و إكثار األصناف النادرة-  

 

 ل البيئة و اإلصحاح البيئي: في مجا -

وتنقية مياه الشرب والصرف  استخدام الكائنات الدقيقة في التخلص من المخلفات الزراعية والتسميد-

 الصحي والصناعي
 

 في مجال الصناعة:  -

 دراسة االستفادة من النواتج الثانوية لنباتات الطبية -

 اعات المختلفة.استنباط السالالت الميكروبية المستخدمة في الصن -

 في مجال الثروة السمكية والحيوانية والدجنة:  -

 

 جنااستخدام التكنولوجيا الحيوية في تنمية الثروة السمكية و الحيوانية والد-



26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة المعهد للبحث العلمي مرتبطة بخطة الجامعة

 احتياجات المجتمع المحيطووارتباطها بالتوجهات القومية  
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 احتياجات المجتمع المحيطوللبحث العلمي مرتبطة بخطة الجامعة وارتباطها بالتوجهات القومية  خطة المعهد

 (2020-2015لخطة البحثية الخماسية ) ل البحثية للخطة الفرعية و العامة األهداف

 

 ترتكز أساسيات البحث العلمى للمعهد على اهداف اساسية هى:

 للدولة. اوال: ان تكون متوافقة مع الخطة القومية

 والمعهد واحتياجات المجتمع . تاداسلا ةنيدمجامعة رسالة انيا: ان تكون متوافقة مع رؤية ث

 ثالثا: أن تخدم النتائج المتحصل عليها المجال التطبيقى يشكل مباشر.

 لحيوية كسبيل ضرورى و حيوى.رابعا: أن يكون المنهج البحثى معتمدا بشكل أساسى على تقنيات الهندسة الوراثية و التكنولوجيا ا

 خامسا: أن يتوفر المكون البشرى و الخبرات البحثية واالجهزة المعملية الضرورية المطلوبة لها.

 و فى هذا اإلطار تم وضع خطة بحثية عاجلة و أخرى طويلة األجل يمكن تلخيص مالمحها:

 

 

 )الفرعية )األهدافالعلمية  البحوث مجاالت الرئيسية البحثية للخطة العامة األهداف

 

: دراسة التعبير الجيني لإلمراض المناعية و في المجال الطبي -1

 التشخيص الكيمائي والجزيئي لألمراض الوراثية والمعدية في اإلنسان

  دراسة التعبير الجيني لبعض الجينات االمراضى المناعية والسيتوكين وإمراض الدم واإلمراض السرطانية  -1-1

 رس )س( وأيضا التشخيص الجزيئي المبكر لإلمراض الوراثيةوعالقتها بفي
 دراسة  دور الخاليا الجذعية في إمكانية عالج بعض اإلمراض -1-2

 

 في مجال الدواء: -2

دراسة تأثير بعض المركبات الطبيعية و المركبات الثانوية المعزولة في -

 عالج بعض األمراض

ية والمركبات الكيمائية المخلقة معمليا كعالج لبعض اإلمراض كبديل دراسة تأثير بعض المستخلصات الطبيع -2-1

 .ألدوية لقليل التأثيرات الجانبية للعالج باألدوية التقليدية

 تطوير نظم إنتاج الفاكسينات الحيوية و الوسائل الحديثة في مولفات الفاكسينات الجزيئية -2-2

 في المجال الزراعي و النباتي: -3

يل الزراعية التقليدية بوسائل النقل الجينيتنمية المحاص-  

اإلكثار الدقيق كوسيلة فعالة و أمنة للحفاظ على األصناف و إكثار -

 األصناف النادرة

 

استنباط أصناف من المحاصيل اإلستراتيجية الزراعية لمقاومة اإلمراض وتحمل لإلجهاد البيىء الحيوي  -3-1

 والغير حيوي.
 جديدة باستخدام الميكروبات لتحسين المخصبات الحيويةإنتاج مركبات حيوية  -3-2

إنتاج بعض المحاصيل الزراعية بوسائل النقل الجيني للصفات االقتصادية أو النوعية أو المقاومة لألمراض  -3-3

 .أو الحشرات اوالفيروسات النباتية

 .إنتاج األجنة الجسدية والبذور الصناعية للنباتات المهددة باالنقراض - -3-4

 .دراسة بيوتكنولوجيا الحيوية لمزارع الخاليا واألنسجة النباتية والحيوانية -3-5

 .عمل قواعد للبيانات لتنوع البيولوجيودراسة وحفظ وجمع األصول الوراثية  -3-6

 في مجال البيئة و اإلصحاح البيئي: -4

 استخدام الكائنات الدقيقة في التخلص من المخلفات الزراعية والتسميد-

إلى مواد عضوية  استخدام الكائنات الدقيقة في التخلص من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحولها -4-1

 .والصناعة كمخصبات حيوية
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 استخدم بعض الميكروبات في المكافحة الحيوية لبعض اإلمراض النباتية. -2-4 تنقية مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي-

 .الصرف الصحي والصناعيتنقية مياه الشرب و -4-3

 في مجال الصناعة: -5

 دراسة االستفادة من النواتج الثانوية لنباتات الطبية -

 استنباط السالالت الميكروبية المستخدمة في الصناعات المختلفة. -

 .دراسة بيوتكنولوجيا الحيوية للمركبات الثانوية  للنباتات الطبية -5-1

 .فتقييم جودة األغذية واألعال -5-2

البوليمرات( واستخدمها كبدائل للمركبات -إنزيمات-إنتاج وتحسين مركبات حيوية طبيعية )مضادات حيوية -5-3

 .الكيماوية

 .استخدام الكائنات الدقيقة  في تكنولوجي النانو وإنتاج الوقود الحيوي -5-4

 في مجال الثروة السمكية والحيوانية والدجنة: -6

وية في تنمية الثروة السمكية و الحيوانية استخدام التكنولوجيا الحي

 والدجنة.

 .استحداث وانتخاب السالالت و التصنيف الجزيئي لألنساب و المعلمات البيولوجية الجزيئية -6-1

 .تطبيق استخدام تقنيات التشخيص الجزيئي لبعض إمراض في الحيوان والدواجن واألسماك -6-2

ة لدراسة ميكانيكيات الممرضات والعالجات والتفاعل وردود األفعال مزارع الخاليا واألنسجة الحيواني -6-3

 الخلوية.

 على المستوي الجزيئي والبيولوجي.دراسة تقنيات التكاثر الحديثة اإلحياء المائية  -6-4
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 البحثية  بالخطة مرتبط هدف لكل حدة على نشاط لكل اإلطار الزمني و المنطقي إلطاراتحديد 

 المجال الطبي- :األول الهدف

 دراسة التعبير الجيني لألمراض المناعية واألمراض الوراثية والمعدية في اإلنسان

  البحوث مجال م

 )الهدف(

 المخرجات

 العائد/

 مؤشرات األنشطة

 األداء متابعة

 القسم(

 )العلمي

 مسئولية

 التنفيذ

 التمويل التنفيذ فترة

 تمويل النهاية البداية

 تيذا

 تمويل

 خارجي

 اإلجمالي

1-

1 

دراسة التعبير   -

الجيني لبعض 

الجينات االمراضى 

المناعية والسيتوكين 

وإمراض الدم 

 واإلمراض السرطانية

وعالقتها بفيرس  

 )س(

وأيضا التشخيص -

الجزيئي المبكر 

 لإلمراض الوراثية
 

عائد 

معرفى+الرسالة 

العلمية+البحوث 

 المنشورة

زى المتناهى الحمض النووي الريبو

 كداللة بيولوجية لتشخيص 21-الصغر

 المرضى المصريين المصابين

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

الدورى 

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

النشر 

 العلمى

البيولوجيا 

 الجزيئية +

المشخصات 

 الجزيئية

01/10/2015 

  مشروع ذاتي 2018

 MiRNA-29  دراسات جزيئية على ماجستير رسالة

كعالمة حيوية في التنبؤ باعتالل الكلى في 

 الثاني(المصريين مرضى السكر )النوع

01/02/2014 

   ذاتي 2018

دراسات جزيئية وكيموحيوية لبعض  ماجستير رسالة

 المركبات الطبيعية وقدرتها العالجية

لمرض السكرى المستحث 

 بالستربتوزوتوسين

01/02/2014 

   ذاتي 2018

التحكم في الجينات المسببة للمرض في  ماجستير رسالة

باستخدام  بكتيريا الهيليوباكتر بيلورى

 تقنية تداخل الحمض النووي الريبوزى

01/10/2015 

   ذاتي 2018

 العالقه بين التعبير الجينى لبروتين ماجستير رسالة

Foxp3 

 ي السيداتوفيروس البابيلوما االدمى ف 

 المصريات الذين يعانون من تسمم الحمل

01/10/2013 

   ذاتي 2017

 ماجستير رسالة
في سرطان  c - klt اثر التحور الجينى ل

 الدم الميلودى الحاد
01/10/2013 

   ذاتي 2017

تثبيط انزيم التوليمريز , بروتين كينيتكور  ماجستير رسالة

أثيرهم في السالبة وت باستخدام الجزيئات

 الخلية السرطانية الكبدية

01/02/2015 

   ذاتي 2018
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 تقدير خطورة اختالف النمط الجينى لل ماجستير رسالة

MDM2 جين (SNP309) في مرضى 

 سرطان الكبد

01/02/2014 

   ذاتي 2018

تاثير معامل األورام الفا على تطور نقص  ماجستير رسالة

نات حيوا الخصوبة عند الذكور في

التجارب : معالجه بمادة البربرين 

 ومستخلص الطحالب الخضراء

  

01/02/2013 

   ذاتي 2017

العالقة بين التعدد الشكلى لجين  ماجستير رسالة

 وجين السوبر اوكسيد 1-الباروكسينيز

ديسميوتيز وخطر االصابة باألورام 

السرطانية في المرضي المصريين 

 .وبائي سيباإللتهاب الكبدي ال المصابين

01/02/2016 

   ذاتي 2019

دراسة جزيئية وكيميائية حيوية على  ماجستير رسالة

 في المرضى 7بروتين تخليق العظام 

 المصريين المصابين ببعض امراض الكبد

01/02/2015 

   ذاتي 2018

الفحص الجزيئى للعدوى المشتركة بين  ماجستير رسالة

يديم( الخفية)الكريبتوسبور البوغيات

والبكتريا الحلزونية في االطفال 

 من االسهال المصريين الذين يعانون

01/02/2016 

   ذاتي 2020

الدراسات الجزيئية عن العالقة بين عالج  ماجستير رسالة

المضادة  فيرس سي وتكوين األجسام

 . للروماتويد

21/01/2013 

   ذاتي 2017

رض هشاشة دور السيتوكينات في م ماجستير رسالة

 العظام في النساء المصريات
01/10/2008 

   ذاتي 2015

دراسات بيوكيمائية وجزيئية على بكتيريا  ماجستير رسالة

المعزولة من  الهيليكوباكتر بايلوري

 . مرضى مصريين

18/02/2015 

   ذاتي 2019

 في  Micro RNA-192 بحث عن ماجستير رسالة

قته مرض السكر النوع الثانى وعال

 بمضاعفات الكلى والبصر

01/10/2015 

   ذاتي 2019

   ذاتي 2017 20/10/2013للكشف المبكر  miRNA483 تقدير ال ماجستير رسالة
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 . عن سرطان الكبد

تقييم الدنا الحر في الخلية للكشف المبكر  ماجستير رسالة

 المرأه المصرية عن سرطان المبيض في

. 

  

18/02/2015 

   يذات 2019

تقييم ضراوه السالالت الجديده من  ماجستير رسالة

فيروس مرض غد هبيرسل المسبب 

 الجمبورو في المزارع المصريه لمرض

01/02/2015 

   ذاتي 2019

في  IKZF1 التغير الوراثى في جين ماجستير رسالة

 المرضى المصريين المصابين بسرطان

 الدم اليمفاوى الحاد

01/10/2015 

   ذاتي 2019

كمؤشر لحدوث  miRNA-29 دور ماجستير رسالة

األزمات القلبية الحادة في مرضي 

 النوع الثاني السكري

17/02/2014 

   ذاتي 2018

كمؤشر حيوي (miRNa-21)تقييم ال ماجستير رسالة

 للتشخيص المبكر للمرضى المصريين

المصابين بسرطان القولون والمستقيم 

و/ او (PTEN)وعالقته بتعبير الجين

 (TGFβR2) الجين

01/10/2014 

   ذاتي 2018

 ماجستير رسالة
كعالمة تشخيصية في  CD47 دراسة

 سرطان الدم النخاعي الحاد
01/02/2012 

   ذاتي 2017

  

فحص بروتينات الصدمة الحرارية  ماجستير رسالة

 وتأثيرها على تكاثر فيروس االلتهاب

 الكبدى النوع سى

01/02/2014 

   ذاتي 2018

 التشخيص الجزيئي لفيروس ماجستير رسالة

Metapneumvirus  البشرى في

 المرضى المصريين

01/10/2014 

   ذاتي 2018

دراسات بيولوجية جزيئية على ميثلة  ماجستير رسالة

اوكسى  الكروماتين للحمض النووي الدى

 الريبوزى في سرطان الثدى

01/10/2015 

   ذاتي 2019
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في المرضي  CD44 التعبير الجيني ل ماجستير رسالة

 المصريين المصابين بسرطان الدم

 .النخاعي الحاد

01/02/2016 

   ذاتي 2020

تقدير التغييرات في مستوى التعبير  ماجستير رسالة

وبعد العالج  الجيني لجين اإلنترفيرون قبل

للمرضى المصابين بفيروس االلتهاب 

 .ي الوبائي سىالكبد

01/02/2016 

   ذاتي 2020

دراسات جزيئية على نقص الحديد  ماجستير رسالة  

 وعالقتهما بمرض 12وفيتامين ب 

 السرطان

01/02/2016 

   ذاتي 2020

تأثير اغالق الجين العامل المحرض  ماجستير رسالة

الجينى  لنقص األكسجين ألفا على التعبير

, نمو الخاليا المرتبط بتحلل الجلوكوز

 الثدي والموت المبرمج في خاليا سرطان

MCF-7 

01/02/2016 

   ذاتي 2020

تحاليل جينية لسرطان الدم الليمفاوي الحاد  ماجستير رسالة

 . في مرحلة الطفولة
21/01/2013 

   ذاتي 2017

كداللة مبكرة  Raf1 دراسة مسار ماجستير رسالة

بفيروس  ابةلسرطان الكبد الناتج عن االص

 . االلتهاب الكبدي النوع سي

17/02/2014 

   ذاتي 2018

تعدد االشكال الوظيفية لالنترفيرون جاما  ماجستير رسالة

 الفصام في مرض 10واالنترليكين 
01/10/2012 

   ذاتي 2017

عمليه  باستهداف PKM عمل جين  وقف ماجستير رسالة

 االيض والطاقة فى سرطان الرئة
01/02/2016 

   ذاتي 2020

دراسات مناعية في المرضي المصابين  ماجستير رسالة

 بمرض روماتزمي ذاتي
01/10/2008 

   ذاتي 2016

تعريف وتوصيف وظيفي للمعاملة  ماجستير رسالة

 باالحماض االمينية المنفردة على تكاثر

 . فيروس االلتهاب الكبدي النوعي سي

17/02/2014 

   ذاتي 2017

  

في  CD44 تعدد الشكل الجيني لجين ماجستير رسالة

 المرضى المصريين المصابين بسرطان
15/09/2014 

   ذاتي 2017
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 . الثدي

تواجد الحامض النووي )الدنا( الحر في  ماجستير رسالة

حيوية  الخلية في المصل يعتبر عالمة

 . لتشخيص سرطان القولون والمستقيم

18/02/2015 

   ذاتي 2019

في المرضى  CD47 التعبير الجيني لجين ماجستير رسالة

 المصريين المصابين بسرطان الدم

 . النخاعي الحاد

15/09/2014 

   ذاتي 2017

عزل وتعريف بيولوجى لبكتريا  ماجستير رسالة  

 خاليا الهيال  الهليكوباكتر باستخدام
01/10/2015 

   ذاتي 2019

العالقة بين تعدد االشكال الجينية  يرماجست رسالة

جاما -واالنترفيرون جاما-لالنترفيرون

ومدى االستجابة  10-المحفز للبروتين

الكبدى الوبائى  للعالج لمرضى االلتهاب

 .سى

01/02/2016 

   ذاتي 2020

للكشف المبكر  miRNA202 تقدير ال ماجستير رسالة

 . عن سرطان الثدي للسيدات المصريات
20/10/2013 

   ذاتي 

دور ومسار كاينيز في التفاعل الخلوى  ماجستير رسالة

 بيلورى ضد بكتيريا الهيلكوباكتر
01/10/2015 

   ذاتي 2019

-Toll التهاب الكبد الوبائي ومستقبالت ماجستير رسالة

Like Receptor على الغير معتمدة 

MyD-88 . 

18/02/2015 

   ذاتي 2019

 1-تقييم البروتين الجاذب الكيميائي  ستيرماج رسالة

 2518/G (MCP-1) لوحيدات النواه

متعدد الشكل واألوستيوبونتين البولي 

وعالقتهم باإلعتالل الكلوي في مرضى 

 . النوع الثاني السكر من

18/02/2015 

   ذاتي 2019

في  17دراسة التحول الجيني للسيتوكينين  ماجستير رسالة

بالذئبه  ين المصابينالمرضى المصري

 . الحمراء

  

18/02/2014 

   ذاتي 2018

 miRNA-208 دراسات جزيئية على ماجستير رسالة

التاجية  كداللة جديدة في امراض الشرايين
17/02/2014 

   ذاتي 2018
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 . الحادة

البيوكيميائي والجزيئي لتأثير السوفالدي  ماجستير رسالة

بد الوبائي الك واالنترفيرون على إلتهاب

 . فيروس سي

10/02/2015 

   ذاتي 2019

دراسات بيولوجيه جزيئيه على بعض  ماجستير رسالة

 . المرأه الجينات التي تحكم العفم عند
20/10/2013 

   ذاتي 2017

دراسة بيوكيميائية لتعيين جرثومة  ماجستير رسالة

الحامضى  في السائل (H-Pylori)المعدة

 د في المرحلة المتاخرةلمرضى تليف الكب

01/10/2015 

   ذاتي 2019

تأثير فيتامين )د( على السرطان : جينيا  ماجستير رسالة

 . ومسارات وتمثيل غذائي
18/02/2015 

   ذاتي 2019

 IKAPPA  دراسة التعدد الجينى لجين ماجستير رسالة

Balpha gene promoter  في

 ابالمرضى المصريين المصابين بااللته

 الكبدى )سى(

01/10/2015 

   ذاتي 2019

 141 -التقييم الجزيئي للميكر ار ان ايه  ماجستير رسالة  

بفيروس  للمرضى المصريين المصابين

 . سي المرتبط بسرطان الخاليا الكبدية

15/09/2014 

   ذاتي 2018

 cdk) المثبط 27تنظيم مستوى البروتين  ماجستير رسالة

inhibitor p2) 

فى مرضى  222بواسطة الميكرو ر.ن.ا 

 سرطان الثدى

15/09/2014 

   ذاتي 2018

التحليل الجينى لعترات الميكوبكتيريم  ماجستير رسالة

 المعزولة من االنسان والحيوان
01/02/2013 

   ذاتي 2017

المحتوى من الحامض النووى الريبوزى  ماجستير رسالة

 رمفى سي MicroRNAs متناهى الصغر

مرضي االلتهاب الكبدى الفيروسي و 

 مرضي سرطان الكبد

15/09/2014 

   ذاتي 2018

وتعد  ( IL-10 & IL-6 ) تأثير ال ماجستير رسالة

 األشكال على التهاب المفاصل

  
21/01/2013 

   ذاتي 2017
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 الروماتويدي كمرض مناعي ذاتي مزمن

. 

 ماجستير رسالة

لوى التشخيص الجزيئي لفيروس المخ

 (RSV) التنفسي
15/09/2014 

   ذاتي 2018

  

  

دراسة جزيئية وبيوكيميائية على بعض  ماجستير رسالة

هليكوباكتر  الجينات الممرضه في بكتريا

 . بايلوري

18/02/2015 

   ذاتي 2018

الدليل فى التحكم فى التآكل الرومى لنشاط  ماجستير رسالة  

بواسطة مستقبالت  تى ان اف عامل الفا

التى ان اف فى المرضى المصابين 

بمرض  باعتالل الشبكيه نتيجة االصابه

 السكرى وبسبب تكوين طبقة متولدة

15/10/2012 

   ذاتي 2017

دراسة جزيئية لألجسام المضادة في  ماجستير رسالة

 المرضى بفيروس سي المزمن وعالقتها

 . بالتشمع الكبدي

  

21/01/2013 

   ذاتي 2017

وتعدد  IL-4R , TNF alpha تأثير ال ماجستير رسالة

المفاصل  األشكال الجيني على إلتهاب

 الروماتويدي كمرض مناعي ذاتي مزمن

. 

  

21/01/2013 

   ذاتي 2017

تقييم الحمض النووي الريبوزى المنتاهى  ماجستير رسالة

السكرى )من  وعالقته بالداء 144الصغر 

لثانى( والسمنه في المرضى النوع ا

 المصريين

  

01/10/2015 

   ذاتي 2018

الدراسات الجزيئية لألشكال الجينية  ماجستير رسالة

العظام في  مع خطر تآكل 17لالنترلوكين 

 . المرضى المصريين

  

20/10/2013 

   ذاتي 2017

دراسات جزيئية على التعد الجيني في  ماجستير رسالة

 ترانسفيراز-s-ونإنزيم الجلوتاثي

  
21/01/2013 

   ذاتي 2017
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(GSTs)  في الحالت المصرية المصابة

 . بسرطان الكبد

دراسات بيولوجية جزيئية لبعض  ماجستير رسالة

 الكبد اإلشارات الخلوية المتعلقة بسرطان

. 

  

10/10/2013 

   ذاتي 2017

باستهداف عمليها  IGF-2 إغالق جين" ماجستير رسالة

 "الثدي الطاقه في سرطاناليض و

  
01/02/2016 

   ذاتي 2019

في  MIR-215 اآلثار المترتبة على ماجستير رسالة

الخاليا  االنتقال من الخاليا الظاهرية الى

الوسيطة في المرضى المصابين بالتهاب 

 . الكبد الوبائي وسرطان الكبد

  

18/02/2015 

   ذاتي 2019

المناعية في مرضى  تحديد اإلشكال ماجستير رسالة  

بطول  سرطان المثانة البولية وعالقته

 الحياه

  

01/10/2015 

   ذاتي 2019

التعبير الجيني للجينات المسببه لسرطان  ماجستير رسالة

 SMAD7 , POLE ) القولون والمستقيم

, POLDI & HMPS )  في المرضى

 . المصريين

  

15/09/2014 

   ذاتي 2018

شخيص التفريقي لتليف الكبد وسرطان الت ماجستير رسالة

 باستخدام (HCC) الخاليا الكبدية

miRNA المسيطرة على Gypican-3 

. 

   ذاتي 2019 18/02/2015  

 

دراسة جزيئية و بيو كيميائية لتعدد اشكال  ماجستير رسالة

المرضى  في 1-جين البارااوكسينيو

 المصريين بسرطان البروستاتا

  

01/10/2015 

   ذاتي 2019

من خالل (PEG10) تنظيم الجين األبوي ماجستير رسالة

في  العنقودية miRNA 17-92 مجموعة

 المرضى المصابين بالتهاب الكبد الوبائي

C وسرطان الخاليا الكبدية . 

   ذاتي 2019 18/02/2015  

 

   ذاتي 2017 15/10/2012  مستقبالت فيتامين د متعددة االشكال  ماجستير رسالة



37 

 

الجار  نية وعالقتها بهرمون الغدةالجي

درقية في مرضى الفشل الكلوي المزمن 

 . مع وبدون الغسيل الكلى

دراسة ميكانيكية الموت الخلوي المبرمج  ماجستير رسالة

مرض سرطان  وااللتهام الذاتي في تطور

الكبد المرتبط باالصابة بفيروس االلتهاب 

 . ي سيالكبدي الوبائ

  

15/10/2012 

   ذاتي 2017

وعالقته بعامل التنخر  122-الرنا الدقيق  ماجستير رسالة

 للمرضى الفا في بعض امراض الكبد

  01/10/2016 

 

   ذاتي 2019

دراسة بيوكيميائية لمعرفة تأثير تعدد  ماجستير رسالة

تسمم  الجيني على شدة FOXP3 أشكال

 . الحواملالحمل في السيدات المصريات 

  

10/10/2013 

   ذاتي 2017

في  _APO(A) التعدد المظهرى لجين ماجستير رسالة

 مرضى الكبد الدهنى الغير كحولى

  
01/10/2013 

   ذاتي 2017

تعريف الجينات المسرطنة ذات العالقة  ماجستير رسالة

 . المحتمله بسرطان الكبد

  
10/10/2013 

   ذاتي 2017

العالقة بين التحور الجيني لمستقبالت  ماجستير رسالة

في مرضى  فيتامين )د( واإلعتالل الكلوي

 . البول السكري

  

18/02/2015 

   ذاتي 2019

تقييم ارتباط مستوى الحمض النووي  ماجستير رسالة  

-miRNA الريبوزي المتناهي الصغر

في مصل مرضى االلتهاب الكبدي  155

 الفيروسي سي باالعراض والدالالت

 . الكلينيكية المصاحبةا

  

15/10/2012 

   ذاتي 2017

في  18التوصيف الجزيئي لالنترلوكين  ماجستير رسالة

 التهاب الكبد الوبائي المزمن سى

  
01/02/2016 

   ذاتي 2019

 27-تعدد األشكال الجينية في االنترلوكين ماجستير رسالة

المصابون  في المرضي CD&A و

 بالفيروس ج

  

01/02/2016 

   ذاتي 2020

   ذاتي 2017 01/02/2012  االجسام  HCV-NS3 تطبيق استخدام ماجستير رسالة
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 المضادة متعددة النيوسيلة في تشخيص

 4فيروس )سى( النمط الجينى 

وآثاره  KIR التنوع الوراثى فى جين ماجستير رسالة

واالستجابه  الوظيفيه فى تطور المرض

ن المصابين للعالج فى المرضي المصريي

 (HCV) بااللتهاب الكبدى الوبائي سي

 (HCC) وسرطان الكبد

  

12/09/2012 

   ذاتي 2017

         

         

        

دراسة بيوكيميائية عن التباين بجين  ماجستير رسالة

 الكبدية سيتوكاين في سرطانات الخاليا

  
20/10/2008 

   ذاتي 2016

االختالف التعددى النمطى احادى القاعدة  يرماجست رسالة

لالمراض في  )نيوتيدة( كعامل خطر

 المصريين

  

01/02/2009 

   ذاتي 2016

دراسة االجسام المضاده للستريونليد فى  ماجستير رسالة  

الوبائي ج  المرضى المصابين بااللتهاب

المصاحب بمشاركة االلتهابات المفصليه 

 المتعدده

  

01/02/2012 

   ذاتي 2017

دراسة التحور في بعض الجينات المسئولة  ماجستير رسالة

 عن أيض الكوليسترول عند مرضي

 االلتهاب الكبدي الفيروسي

  

01/02/2010 

   ذاتي 2016

القيمه التشخيصيه الجزيئيه لحامض  ماجستير رسالة

بااللفا  بالمقارنه (LPA) الليزفوسفاتدك

  
21/10/2013 

   ذاتي 2017
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ثرومبين والبرو (AFP-L3) فيتو بروتين

 المجزأ الناتج عن نقص فيتامين

K(PIVKA) في سرطان الكبد 

العالقة بين اصابة االنسان اللوكيميا من  ماجستير رسالة

 الليمفاوية وتحول الخاليا 2نوع 

  
01/02/2010 

   ذاتي 2016

الدالالت المحفزة في مرض فيروس  ماجستير رسالة

 اراالبشتاين ب

  
01/10/2010 

   ذاتي 2016

الدور التشخيصى والمتنبئ لمادة  ماجستير رسالة

 في مرضى سرطان الكبد 3-الجليبيكان 

 الناتج عن االصابة بفيروس سي

  

01/10/2011 

   ذاتي 2017

تحديد االنماط الجينية للبروتين حامل  ماجستير رسالة

المتسلسل  الدهون بواسطة التفاعل

يز وعالقته بدهنيات الدم في بالبوليمير

 مرضى الشريان التاجى

  

01/10/2009 

   ذاتي 2017

دالئل جينات االديبوكين وعالقتها  ماجستير رسالة

 بمرضى سكر الحمل

  
01/10/2009 

   ذاتي 2016

   ذاتي 2017 01/10/2010   دراسات صبغية لحالت االجهاض التلقائي ماجستير رسالة

تطبيقات التقنيات الجزيئية الحديثة في  ماجستير رسالة

 تشخيص نقص الصفائح الدموية

  
01/02/2012 

   ذاتي 2017

مسح مجموعة من األطفال المصريين  ماجستير رسالة

طفرات  الذين يعانون من السمنة لوجود

 جينية

  

01/10/2016 

   ذاتي 2020

التوصيف الجينى لمستقبل الهرمون  ماجستير رسالة

 المصريين ز للغدد التناسلية فيالمحف

  
01/10/2008 

   ذاتي 2017

في كرات الدم البيضاء (CD)دالالت ال ماجستير رسالة

المونوسيت(في ) البيضاء وحيدة النواة

األطفال المصريين الذين يعانون من 

 مرض الفشل الكلوى المزمن

  

01/10/2010 

   ذاتي 2017

ية الجزيئات التحفيز ماجستير رسالة  

كعالمات (CD14&CD16)المختلطة

 C لاللتهاب الكبدي الفيروسي تشخيصية

  

01/10/2010 

   ذاتي 2017
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والسرطان الخلوي الكبدي في المرضى 

 المصريين

الدور التشخيصي والتعبير الزائد لبروتين  ماجستير رسالة

مرضى سرطان  في 12-الميتالوبروتينيز

 الكبد

  

01/10/2011 

   ذاتي 2017

استخدام االختبار الرباعي في الثلث األول  ماجستير رسالة

 متالزمة داون من الحمل في تشخيص

  
01/10/2010 

   ذاتي 2017

الطرق الحديثة لتشخيص مرض سرطان  ماجستير رسالة

 الثدى

  
01/10/2011 

   ذاتي 2017

سيرم سيستاتين سى بوصفها عالمة على  ماجستير رسالة

النوع  رض السكر منوظائف الكلى في م

 االول

  

01/02/2010 

   ذاتي 2017

الجزئ التحفيزي في خاليا الكبد  ماجستير رسالة

 السرطانية

  
01/10/2009 

   ذاتي 2017

كمؤشرات حيوية  penk,fmoD الجينات ماجستير رسالة

 لسرطان البروستاتا

  
01/10/2016 

   ذاتي 2020

كمؤشرات  CDRI & FOXQI الجينات ماجستير رسالة

 حيوية لسرطان البروستاتا

  
19/10/2016 

   ذاتي 2020

بعد العالج الكيماوي  T نمط الخلية ماجستير رسالة

 لمرضى سرطان الغدد الليمفاوية

  
01/10/2011 

   ذاتي 2017

في  1-دراسة دور جين االبوليبوبروتين ماجستير رسالة

 حاالت العقم الغير مفسر

  
01/02/2011 

   ذاتي 2017

تغيرات الخلية تي في إمراض المناعة  ماجستير رسالة

 الذاتية للكلى في األطفال

  
01/10/2010 

   ذاتي 2017

 CD) تأثير الجزيئات التحفيزية ماجستير رسالة

markers)على مرض الخلل المناعي 

 الكبدي في المصريين

  

01/02/2012 

   ذاتي 2017

دل التليف وعالقته بنشاط دراسة مع ماجستير رسالة

 الفيروس في مراحل التليف لمرضى

 االلتهاب الكبدي الفيروسى سى المزمن

  

01/02/2009 

   ذاتي 2017

   ذاتي 2017 01/10/2009  مقارنة بين الطريقة اليدوية لعد الخاليا  ماجستير رسالة  
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الخلوي  الشبكية مع طريقة التدفق

 بالثايثول البرتقالي

نهج جديد لعاج األنيميا البحر المتوسط  اجستيرم رسالة

تعديالت  واألنيميا المنجلية عن طريق

 CRISPR-CAS9 جينية باستخدام

  

01/10/2016 

   ذاتي 2020

دراسة جزيئية للعوامل المؤثرة على مدى  ماجستير رسالة

 استقبال بطانة الرحم

  
01/02/2012 

   ذاتي 2017

في  1-لجزيئي لمادة السيتوكيراتينالتقييم ا ماجستير رسالة

الناتج عن  تشخيص مرضى سرطان الكبد

 اإلصابة بفيروس سى

  

01/10/2011 

   ذاتي 2017

   ذاتي 2017 01/10/2009   الجزئ التحفيزي في األورام الليمفاوية ماجستير رسالة

المشاركة في تنشيط الجزيئات في  ماجستير رسالة

 األطفال إمراض الكلى المزمنة في

  
01/10/2010 

   ذاتي 2017

دراسة نتيجة تثبيط الميكرو ار ان ايه  ماجستير رسالة

في  ام واى سى-على معامل سى  223

 الخاليا السرطانية

  

01/10/2016 

   ذاتي 2020

 و PTTG1 دور كل من الجينات ماجستير رسالة

RUNX1 كداللة على االنتشار والنمو 

بيثةفى المرضى الثانوى لالورام الخ

المصريين المصابين باورام الثدى 

 والكبد الخبيثة والقولون

  

01/10/2016 

   ذاتي 2020

قياس الميكرو البومين في األطفال  ماجستير رسالة

المتوسطة  المصابين بالثالثيميا الكبرى او

ومناقشة النتائج في ضوء البيولوجيا 

 الجزيئية

  

01/02/2011 

   ذاتي 2017

فحص السلوك الوراثي وعالقته بأمراض  ماجستير الةرس

 القلب

  
17/10/2011 

   ذاتي 2017

العالقة بين التعددات الشكلية لجين  ماجستير رسالة

 276G/T &45T/Gاألديبونكتين 

  
01/10/2016 

    

دراسة جينية وكيمةحيوية مقارنة بين  ماجستير رسالة

سي  مرضى االلتهاب الكبدي الوبائي

  
20/10/2011 

   ذاتي 2017
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 . لمصابين وغير المصابين بالبلهارسياا

تعريف وتوصيف الجينات المانعه  ماجستير رسالة

 لسرطان الخاليا في الكبد

  
01/10/2011 

   ذاتي 2017

دراسات بيولوجيه على عوامل للفشل  ماجستير رسالة

 الكلوي فى حيوانات التجارب

  
01/10/2016 

   ذاتي 2020

دور السيتوكينات المحفزه لاللتهاب  ماجستير رسالة  

في  استجابه لهرمون االريثروبيوتين

مرضى الغسيل الكلوى المصابين 

 (بفيروس )سي

  

01/02/2015 

   ذاتي 2018

في  17دراسة التحول الجيني للسيتوكينين  ماجستير رسالة

بالذئبه  المرضى المصريين المصابين

 . الحمراء

  

18/02/2014 

   ذاتي 2018

دراسات كيميائية حيوية على بروتين  ماجستير رسالة

 الغشاء النووي في مرضى سرطان

 . القولون

  

18/02/2015 

   ذاتي 2018

دراسة على الدالالت البيولوجية المرتبطة  ماجستير رسالة

 بالفشل الكلوى فى اإلنسان

  
01/10/2016 

   ذاتي 2020

اشكال جين الكتاالز في امراض تغير  ماجستير رسالة

 الكبد المزمنة

  
01/10/2016 

   ذاتي 2020

تقييم الخلل فى الخاليا المبطنه لجدار  ماجستير رسالة

السمنة وعند  األوعيه الدمويه فى حاالت

 المدخنين لدى المرضى المصريين

  

01/10/2016 

   ذاتي 2020

وتيومر العالقة بين الطفرة الجينيه  ماجستير رسالة

فيتامين  نيكروزز فاكتور الفا ووضع

(فى المرضي الذين يعانون من 3)د

 سرطان الكبد

  

01/10/2016 

   ذاتي 2020

دراسات جزيئية على بعض الجينات  ماجستير رسالة

-السكرى  الوراثية التي لها عالقة بمرض

 النوع الثانى لدى المرضى المصريين

  

01/10/2016 

   ذاتي 2020



43 

 

ارتباط الجينات المقاومة للعقاقير بسرطان  ماجستير ةرسال

 الدم فى المرضي المصريين

  
01/10/2011 

   ذاتي 2017

تقدير الخلل في االوعية الدموية لدى  ماجستير رسالة

 مرضى قلة مخزون المبيض

  
01/10/2016 

   ذاتي 2020

 microRNA-203 الرابط بين ال ماجستير رسالة

 لينيكيه فى المرضى الذينوالعالمات االك

 يعانون سرطان الكبد

  

01/10/2016 

   ذاتي 2020

 دراسة جينية إلرتباط الطفرة األحادية دكتوراه رسالة

(rs2301254) و (rs16754) جين في 

المسبب لحدوث  "مثبط ورم ويليام "

المصابين  الفشل الكلوي عند المرضى

 .بداء السكري النوع الثاني في مصر

  

01/02/2012 

   ذاتي 2017

 25دراسات بيوكيميائية وجزيئية على  ماجستير رسالة

الشكلى  والتعدد 3هيدروكسى فيتامين د

في المرضى  3لجين مستقبل فيتامين د

 المصريين الذين يعانون من السمنة

 المفرطة ومن النوع الثانى من السكر

  

01/10/2016 

   ذاتي 2020

لوجية جزيئية وبيوكيميائية دراسات بيو ماجستير رسالة  

 على اللوكيميا في الفئران

  
01/10/2011 

   ذاتي 2017

دراسة جين معامل النمو االبيدرمى  ماجستير رسالة  

خطورة  والخاليا السرطانية بالدم كعوامل

 في سرطان الكبد

  

01/10/2016 

   ذاتي 2019

يد تعدد االشكال الجينيه لجين السوبر اكس دكتوراه رسالة  

الكبد فى  ديسميوتيز المرتبط بسرطان

المرضى المصريين المصابين بفيروس 

 سي

  

01/02/2012 

   ذاتي 2017

دراسات فى علم االوبئه الجزيئي  دكتوراه رسالة  

 والكيمياء الحيوية لبعض الفيروسات

 التنفسيه

  

01/02/2012 

   ذاتي 2017

الزما التنميط الجيني لطفيل التكسوب ماجستير رسالة  

 جونياي في مصر

  01/10/2010 

 

   ذاتي 2016
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فى التسبب فى  1دراسه دور جين الباب دكتوراه  رسالة  

والقنوات  اورام الكبد والبنكرياس

 المراريه

  

15/10/2012 

   ذاتي 2017

 microRNA التعبير عن دكتوراه  رسالة  

 ميرنا(في التهاب المفاصل الروماتويدي)

  
01/02/2013 

   ذاتي 2017

-miRNA) تاثير تعدد الشكل الجينى دكتوراه  رسالة  

146a) 1-على مستقبالت انترلوكين 

 (IRAK-1) المرتبطه بالكيناز المرتبطه

  

25/10/2015 

   ذاتي 2019

 150-االنماط التعبيرية للميكرو رن أ دكتوراه  رسالة  

بسرطان  المرتبطة 451-والميكرو رن أ

في المرضي  الدم الميلودي المزمن

 المصريين ودالالتهم على االستجابة

 المرضية

  

25/10/2015 

   ذاتي 2019

تقييم مستوى الحمض النووى الريبوزى  دكتوراه  رسالة  

دم  في(miRNA-122) المتناهى الصغر

المرضى الذين يعانون من سرطان الكبد 

 والتهاب الكبد المزمن

  

01/10/2012 

   ذاتي 2017

العالقه بين مضاعفات التهاب الكبد  راهدكتو  رسالة  

للبروتين  ) الوبائي سي والتعبير الجينى

 ( الناتج عن االنترفيرون جاما 10

  

01/02/2015 

   ذاتي 2019

دراسات بيو كيميائية على الحالة  دكتوراه  رسالة  

بدالالت  التشخيصية للكوببتين مقارنة

 االزمات القلبيه فى امراض القلب الحاده

  

21/10/2013 

   ذاتي 2017

دراسات جزيئيه لمظاهر التعدد الجينى  دكتوراه  رسالة  

باالجسام المضادة  وعالقته 6لالنترلوكين 

الذاتيه فى المرضي المصريين بااللتهاب 

 سي -الكبد الوبائي 

  

01/10/2013 

   ذاتي 2017

تعدد االشكال الجينيه لجين السوبر اكسيد  دكتوراه  رسالة  

الكبد فى  ميوتيز المرتبط بسرطانديس

المرضى المصريين المصابين بفيروس 

 سي

  

01/02/2012 

   ذاتي 2017
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تصميم اداة للبحث عن التتباعات المتكررة  دكتوراه  رسالة  

لبعض  البسيطة في الجينوم الكامل

الكائنات حقيقية النواة باستخدام لغة 

 البرمجة الموجهة بالحدث

  

01/10/2012 

   ذاتي 2017

فى أمراض القلب miRNA-208دور  دكتوراه  رسالة  

 الحادة وعالقته بهبوط القلب و الوفاة

  
17/02/2014 

   ذاتي 2018

فى الحمض النووى  PIK3CA الطفرات دكتوراه  رسالة  

 الحر المنتشر فى مرض سرطان الثدى

  
01/10/2015 

   ذاتي 2019

كدليل  21القصير  تقدير الحمض النووي دكتوراه  رسالة  

القولون  حيوي لتشخيص ومتابعة سرطان

بواسطة تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل ذو 

 الوقت الحقيقي

  

15/02/2016 

   ذاتي 2020

وآثاره  KIR التنوع الوراثى فى جين دكتوراه  رسالة  

واالستجابه  الوظيفيه فى تطور المرض

للعالج فى المرضي المصريين المصابين 

 (HCV) اب الكبدى الوبائي سيبااللته

 (HCC) وسرطان الكبد

  

12/09/2012 

   ذاتي 2017

دراسة انماط الكسباس كمؤشرات حيوية  دكتوراه  رسالة  

 جزيئية لسرطان الكبد

  
01/10/2015 

   ذاتي 2019

 NOS2 التعبير الجيني للجينات دكتوراه  رسالة  

في مرضى الصدفية  CCL27و

 المصريين واالكزيما

  

01/02/2015 

   ذاتي 2019

االكتشاف الدقيق والنوعي المبكر لخاليا  دكتوراه  رسالة  

 1دالالتميج سرطان الكبد باستخدام

والفافيتوبروتين باستخدام البي سي  2وميج

 ار لحالت سرطان الكبد

  

01/02/2015 

   ذاتي 2019

دراسة الطفرات الجينية في سيدات  دكتوراه  رسالة  

 انين من ارتفاع الهرمونمصريات يع

المحفز للغدد التناسلية الغير معروف 

 السبب

  

01/02/2014 

   ذاتي 2017
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 التعبير البروتيني والجيني دكتوراه  رسالة  

FOXA2,HNF1B  للمصابين برتق

الصفراوية وغيرها من اضطرابات  القناة

 ركود الصفراء في حديثي الوالدة

  

01/10/2013 

   ذاتي 2017

دراسة بروتين السرفيفين في دم مرضى  دكتوراه  لةرسا  

 سرطان الكبد االولى

  
01/10/2014 

   ذاتي 2018

قيمة تعدد التغيرات الوراثية النتروفين  دكتوراه  رسالة  

لعالج  لمدا كمؤشر على االستجابة

المرضى المصريين المصابين بفيروس 

 االلتهاب الكبدي الوبائي سي من النوع

 4الجيني 

  

01/02/2015 

   ذاتي 2019

في  21-تقييم دور الميكرو ار ان ايه  دكتوراه  رسالة  

المثبط للورم  تنظيم التعبير الجيني للجين

 بيتن في مرض سرطان الكبد

  

01/10/2013 

   ذاتي 2017

 دكتوراه  رسالة  
 المنشأ الجزيئي في مرض الثالثيميا

  
01/02/2009 

   ذاتي 2017

تشخيص سرطان الخاليا الكبديه عن  اهدكتور  رسالة  

 طريق الكشف المبكر والحساس عن

الخاليا الكبديه الدائرة باستخدام عامل 

 (VEGF) النمو البطاى الوعائي

عامل نمو محدد  (IL-8)8-انترليوكين

-ومحول عامل النمو (TSGF) الورم

 (TGF-B1)1بيتا

  

18/02/2015 

   ذاتي 2019

شكال الجينية للشفرة الوراثية تعدد اال دكتوراه  رسالة  

 P53 من الجين 7في االكسون  249

وعالقته السببية المرضية بتشخيص 

 سرطان الخاليا الكبدية

  

01/02/2012 

   ذاتي 2017

التغيرات االنزيمية الجزيئية واالنسدادات  دكتوراه  رسالة  

 المنجلي الدموية في مرضي فقر الدم

  
01/02/2010 

   ذاتي 2017

تشخيص االمراض الوراثية قبل  دكتوراه  رسالة  

 االنغراس في االجنة الناتجة في حاالت

  
01/10/2009 

   ذاتي 2017
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 الال منوية

 1الطفرات الجينية المصاحبة لنقص االلفا  دكتوراه  رسالة  

 الفشل الكبدي انتى تريبسين في حاالت

  
01/02/2010 

   ذاتي 2017

بيوكيميائية وجزيئية على انزيم  دراسات دكتوراه  رسالة  

 اليوريكيز

  
01/10/2006 

   ذاتي 2017

دراسة تكسير دى ان ايه في الحيوان  دكتوراه  رسالة  

بااللتهاب  المنوي لمرضى العقم المصابين

 الكبدي المزمن بالفيروس سي

  

01/10/2011 

   ذاتي 2017

 دراسات جزيئية على فيروس االلتهاب دكتوراه  رسالة  

 الكبدى ج

 

  
01/02/2010 

 

   ذاتي 2017

مقارنة تفاعل البلمرة المتسلسل للحمض  دكتوراه  رسالة  

ريبوزي  اس الدي اوكسي 16النووي 

الريبوسومي البكتيري واسع النطاق 

 ومزرعة الدم التقليدية في التشخيص

المبكر لالنتان الدموي في االطفال حديثي 

 الوالدة

  

01/10/2011 

   ذاتي 2017

 تعدد االشكال المورفلوجية للجينات ماجستير رسالة  

CYP2AوACE الى  المتعلقة باالستجابة

العالج الخافض لضغط الدم في مرضى 

 ضغط الدم المرتفع من المصريين

  

01/10/2012 

   ذاتي 2017

 التعبير الجينى للجينات ماجستير رسالة  

(PTPN22,CTLA4) كعوامل خطر

وع االول في الن لمرض السكري من

 المرضى المصريين

  

01/10/2014 

   ذاتي 2018

التوصيف الجزيئي النفلونزا الطيور  ماجستير رسالة  

 شديدة اإلمراض )االنواع الفرعية

الى 2010المعزولة من مصر من عام 

2015) 

  

01/02/2015 

   ذاتي 2019
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تقنيات جزيئية حديثة لتشخيص سرطان  ماجستير رسالة  

 نالدم المزم

  
01/10/2012 

   ذاتي 2017

التقنيات الجزيئية الجديدة لتقييم العالمات  ماجستير رسالة  

الخاليا السرطانية  المميزة الموجودة على

الموجودة في السيدات المصريات الذين 

 يعانون من سرطان الثدي

  

01/10/2013 

   ذاتي 2017

في  (MDK) التقييم الجزيئي لماده ماجستير رسالة  

 شخيص مرض سرطان الكبدت

  
15/10/2012 

   ذاتي 2017

كداللة على (HGF) التقييم الجزيئي لمادة ماجستير رسالة  

 االنسان حدوث سرطان الكبد في

  
01/10/2012 

   ذاتي 2017

دراسة التحور في بعض الجينات المسئولة  ماجستير رسالة  

 عن أيض الكوليسترول عند مرضي

 روسيااللتهاب الكبدي الفي

  

01/02/2010 

   ذاتي 2017

القيمه التشخيصيه الجزيئيه لحامض  ماجستير رسالة  

بااللفا  بالمقارنه (LPA) الليزفوسفاتدك

والبروثرومبين  (AFP-L3) فيتو بروتين

 المجزأ الناتج عن نقص فيتامين

K(PIVKA) في سرطان الكبد 

  

21/10/2013 

   ذاتي 2017

 PRAME و CD95 لجينى للـالتعبير ا ماجستير رسالة  

 ومردودهم االكلينيكى لمرضى سرطان

 الدم الحاد بين المصريين

  

01/10/2013 

   ذاتي 2017

في دراسة  17-دور خاليا التاء المساعدة  ماجستير رسالة  

للمرضى  مرض الذئبة الحمراء بالنسبة

 المصريين

  

01/02/2014 

   ذاتي 2018

كدالله  (ADAM8) يئي لـالتقييم الجز ماجستير رسالة  

 االنسان على حدوث سرطان الكبد فى

  
15/10/2012 

   ذاتي 2017

تقييم العالمات التحديدية في مرضى الذئبة  ماجستير رسالة  

 الحمراء المصريين

  
01/10/2013 

   ذاتي 2017

كدالله على  (GGT) التقييم الجزيئي لمادة ماجستير رسالة  

 نساناال حدوث سرطان الكبد فى

  
15/10/2012 

   ذاتي 2017
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القيمة التنبؤية لهرمون الهيبسيدين في  ماجستير رسالة  

ج( بين ) مرضى التهاب الكبد الفيروسى

 المصريين

  

01/10/2012 

   ذاتي 2017

 تعدد االشكال المروفلوجيه للجينات ماجستير رسالة  

PTEN و K-ras و المتعلقه بامراض 

من السيدات  سرطان الرحم فى المرضي

 المصرييات

  

21/01/2013 

   ذاتي 2017

 TGF-B1وال HSP70استخدام ال ماجستير رسالة  

 ككاشفات جزيئية لمرض سرطان الكبد

  
01/10/2015 

   ذاتي 2019

دراسة العالقه المرضيه واالكلينيكيه  ماجستير رسالة  

يعانون من  للفيتامين د فى المرضي الذين

 (ي المزمن )جالتهاب الكبد الوبائ

  

15/10/2012 

   ذاتي 2017

المؤشرات الحيويه المفعله للتخثر فى  ماجستير رسالة  

فقر الدم  االطفال الذين يعانون من مرض

 المنجلى

  

15/10/2012 

   ذاتي 2017

الطرق الجزيئيه الحديثه فى تشخيص  ماجستير رسالة  

 الروماتويد المفصلى

  
21/01/2013 

   ذاتي 2017

استخدام جينات السيتوكيراتين كدالالت  ماجستير رسالة  

 الكبد في الكشف المبكر عن سرطان

  
01/10/2015 

   ذاتي 2019

دراسات جزيئية على جينات مقاومة  ماجستير رسالة  

 المضادات الحيوية على ميكروب السل

  
01/02/2013 

   ذاتي 2017

المزرقة  دراسة تأثير الطحالب الخضراء ماجستير رسالة  

المسبب  علي عدوي الميكروب السبحي

 للحمي الروماتيزمية

 

 
01/10/2010 

 

   ذاتي 2016

في دراسة  17-دور خاليا التاء المساعدة  ماجستير رسالة  

للمرضى  مرض الذئبة الحمراء بالنسبة

 المصريين

  

01/02/2014 

   ذاتي 2018

 ماجستير رسالة  
 نمذجة ومحاكاة النظام السرطاني

  
01/02/2010 

   ذاتي 2017

دراسة معلوماتية حيوية على فيروس  رسالة ماجستير  

 (C) االلتهاب الكبدى

  01/02/2012 

 

   ذاتي 2017
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تأثير الملوثات البيئية علي جين )جينات(  رسالة دكتوراه  

 العظام في عشيرة مصرية

  
01/10/2015 

   ذاتي 2018

مواد األمثل ألجهزة تصميم واختيار ال رسالة دكتوراه  

 استشعار الفيروسات

  
01/02/2016 

   ذاتي 2019

القيمه التشخيصيه الجزيئيه لحامض  ماجستير رسالة  

بااللفا  بالمقارنه (LPA) الليزفوسفاتدك

والبروثرومبين  (AFP-L3) فيتو بروتين

 المجزأ الناتج عن نقص فيتامين

K(PIVKA) في سرطان الكبد 

 

 

21/10/2013 

   اتيذ 2018

تقييم ضراوهالسالالت الجديده من  ماجستير رسالة  

فيروس مرض غدهبيرسل المسبب 

 الجمبورو في المزارع المصريه لمرض

 

 

01/02/2015 

   ذاتي 2018

في خطوط  IL6/STAT3 مسار ال ماجستير رسالة  

 خاليا سرطان الثدى ثالثية السلبية
 

 
01/10/2015 

   ذاتي 2018

في المرضي  HOX التعبير الجيني لجين ماجستير رسالة  

 المصريين المصابين بسرطان الدم

 النخاعي الحاد

 

 

01/02/2016 

   ذاتي 2018

قياس الخاليا الطبعية القاتلة في المناعة  ماجستير رسالة  

الكبدي  الطبعية في مرضي االلتهاب

 الفيروسي والسرطان الكبدي

 

 

01/10/2010 

   ذاتي 2015

االلتهابات البكترية في حاالت االورام عند  يرماجست رسالة  

 مرضي الكبد
 

 
01/10/2010 

   ذاتي 2015

التشخيص السريع أللتهابات البكترية  ماجستير رسالة  

 المسالك البولية في البالغين
 

 
01/10/2010 

   ذاتي 2015

في األطفال  (CTLA4وCD28) ماجستير رسالة  

 المصريين الذين يعانون من الحامض

 (DKA) السكرى الكيتونى

 

 

01/02/2016 

   ذاتي 2018

دراسة سمية وراثية وبيوكيميائية علي  ماجستير رسالة  

 للبالستيك العمال المدخنين في مصنع
 

 
01/02/2014 

   ذاتي 2018

دراسة السمية الوراثية للمبيدات في  ماجستير رسالة  

 المزارعين المصريين
 

 
01/10/2012 

   ذاتي 2017
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دراسة سمية وراثية وبيوكيميائية علي  ماجستير رسالة  

 العاملين في مصنع للبالستيك
 

 
01/10/2013 

   ذاتي 2017

 CD 47 gene expression as بحث  

possible prognostic tod for 

acute myelerdleukemir in 

Eguptain patients 

 

 

2010 

   ذاتي 2015

 Effect of Bisphoshonates بحث  

treatment on cytokine 

imbalance between TH 17 and 

Treg in osteoporosis 

 

 

2011 

   ذاتي 2015

 Genetic polymorphisms of بحث  

Interleukin 6 and Interleukin 10 

in Egyptian patients with 

Systemic lupus Eythematosus  

(SLE) 

 

 

2011 

   ذاتي 2016

 Biochemical and بحث  

Histopatholigcal changes 

among patient with Hepatitis 

C and Bilharziasis 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Determination of Hepatitis بحث  

antigen in Chronic Hepatitis B 

Infection and HCC in Egypt 

 

 

2011 

   المعهد 2015

 Molecular Evaluation of بحث  

-75G/A and+ 83C/T 

Apolipoprotein A-

1Gene polymorphisms 

in Non Alcohlic Fatty 

Liver Disease  

 

 

2011 

   المعهد 2016

 Association ofِ   بحث  

Osteopontingenepolymorphism 

and risk of HCV- relayed Hcc 

 

 

2011 

   ذاتي 2016
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in Egyptian population  

 INTERLEUKIN -28B GENE بحث  

POLYMORPHISM AS 

SYSCEPTIBLE RISK 

FACTOR IN HCV VIRAL 

INFECTION TOWARDS 

HEPATOCELLULAR 

CARCINOMA  

 

 

2011 

   ذاتي 2016

 Evaluation of CD markers بحث  

(5,19,56) in HCV patients 

undergoing hemodialysis 

 

 

2011 

   ذاتي 2016

 Correlation of miR-122 with بحث  

Bcl-w is a Paradigm for the 

Role of Micro RNAs in the 

Liver Injury Development 

 

 

2012 

   ذاتي 2016

 Diagnostic value of Fibronectin بحث  

and miR-122 targets an Anti-

apoptotic gene in Egyptian 

Patients with Hepatocellular 

Carcinoma and Chronic 

hepatitis 

 

 

2012 

   تيذا 2016

 Immunological profile of بحث  

Immune- Mediated Idiopathic 

Thrombocytopenic purpura  of 

Childreen 

 

 

2011 

   ذاتي 2015

 Serum Cholinesterase as بحث  

marker of chronic liver 

diseases. 

 

 

2011 

   ذاتي 2015

  Molecular Profile of HLA-DR بحث  

 aaallellles in systemic lupus 
 

 
2012 

   ذاتي 2016
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Erytheromatosus patients 

  بحث  
 

 
2011 

   ذاتي 2015

 Study of CD47 as prognostic بحث  

Marker In Acule Myeloid 

leukemia 

 

 

2011 

   ذاتي 2015

 PROGNOSTIC  VALUE OF بحث  

SOME FLOW CYTOMETRIC 

MARKERS ON CHILDREN 

SITH DOWN SYNDROME 

 

 

2012 

   ذاتي 2016

 Molecular Biological studies of بحث  

the pesticide role in the cell 

dysfunction and cancer 

 

 

2012 

   ذاتي 2016

 Immunological and molecular بحث  

studies in Egyptian patients 

with systemic lupus 

erythematosus 

 

 

2011 

   ذاتي 2016

 Molecular Detection Of بحث  

Nucleophosmin (NPM1) Exon 

12 And Fms Like Tyrosinase – 

ITD Gene Mutations In Adult 

Acute Myeloid Leukemia 

 

 

2011 

   ذاتي 2016

 Determination of Hepatitis بحث  

Eatigen in Chronic Hepatitis B 

Infection and HCC in Egypt 

 

 

2012 

   ذاتي 2016

 HLA-C gene in Hepatitis C بحث  

Virus infected patients 
 

 
2012 

   ذاتي 2016

 Apo Agene polymorphism in بحث  

Non Alcoholic Fatty Liver 

Disease 

 

 

2012 

   ذاتي 2016
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 Evaluation of the importance of بحث  

IL28B gene polymorphisms in 

genotype 4 of HCV infected 

pqtients 

 

 

2012 

   ذاتي 2016

 Detection of common beta بحث  

thalassemia mutations among 

Egyptian patients 

 

 

2012 

   ذاتي 2016

 Th 1 and Th2 Cytokine Gene بحث  

polymorphism in patients with 

chronic HCV 

 

 

2012 

   ذاتي 2016

 Molecular basis of the بحث  

thalassemia mutations in 

Egyptian patients 

 

 

2012 

   ذاتي 2016

 Improving fixation technique بحث  

using positive charged slide 

for fluorescence in situ 

hybridization for 

preimplantation genetic 

diagnosis 

 

 

2013 

   ذاتي 2016

 Aneuploidy screening for بحث  

embryos derived from 

testicular sperm extraction in 

nonobstructive azoospermic 

men 

 

 

2013 

   ذاتي 2016

- Predictive value of بحث  

circulating micro RNA-615-

5P among Egyptian patient 

with HCV-Related 

hepatocellular carcinoma 

 

 

2013 

   المعهد 2016

-Circulating Micro RNA -615 بحث  

5p as a Diagnostic Molecular 
 

 
2013 

   المعهد 2016
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marker in Egyption patients 

with liver cirrhosis 

 Molecular Characterization بحث  

of Mycobacterial Isolation 

from Human and Animals 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Biomarkers of coagulation بحث  

activation children with sick 

celldisease 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Molecular evaluation of بحث  

Hepatocyte Grrowth factor 

(HGF) as a potential 

biomarker to detect 

Hepatocellular Carcinoma 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Serum Cystatin C as a بحث  

marker of renal function in 

juvenile diabetic patient          

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Determination of بحث  

apolipopotein € genotypes by 

PCR and relation to plasma 

lipid in coronary heart 

disease patients 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Frequency of ACE and PAI-1 بحث  

Gene polymorphisms in 

Egyptian women with 

Unexplained pregnancy Loss 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Hemoglobin A2 Cut off بحث  

Values in Egyptian Cohort as 

a marker of B-Thalassemia 

carriers 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Transforming Growth factor بحث  

B1(TGF-B!) in breast and 
 

 
2013 

   المعهد 2016
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colorectal cancer 

 Correlation Study Of(CMV) بحث  

in the presence of(HCV) and 

/or (HBV) in Hepatocellular 

Carcinome(HCC) patients 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Identification and Detection بحث  

of HCV – NS4 Antigen in 

Chronic Hepatitis C patients 

sing Molecular Techniques 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Rapid Assays For Detection of بحث  

Clostridium difficile And 

ItsToxins In Hospitalized 

Patients 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Expression of CD200R1 and its بحث  

ligand CD200 on T-helper 

lymphocytes of pediatric 

patients with ulcerative colitis 

and Crohn's disease 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Genetic dissimilarity between بحث  

primary colorectal carcinoma 

and their lymph node 

metastases: Ploidy, p53, Bcl-2 

and c-myc expression 

 

 

2014 

   المعهد 2016

 Altered expression of بحث  

CD200R1 on dendritic cells of 

patients with inflammatory 

bowel diseases: in silico 

investigations and clinical 

evaluations 

 

 

2014 

   المعهد 2016
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 Comparison of AFP-L3 and بحث  

p53 antigen concentration with 

alpha-fetoprotein as serum 

markers for hepatocellular 

carcinoma 

 

 

2014 

   المعهد 2016

 Heavy Metal Accumulation is بحث  

Associated with Molecular and 

Pathological Perturbations in 

Liver of Variola louti from the 

Jeddah Coast of Red Sea. 

 

 

2014 

   المعهد 2016

 Analysis of CD95 and CCR7 بحث  

expression on circulating CD4+ 

lymphocytes revealed disparate 

immunoregulatory potentials in 

systemic lupus erythematosus 

 

 

2014 

   المعهد 2016

 Genetic dissimilarity between بحث  

primary colorectal carcinomas 

and their lymph node 

metastases: ploidy, p53, bcl-2, 

and c-myc expression—a pilot 

study 

 

 

2013 

   المعهد 2015

 Reduced Dendritic Cells بحث  

Expressing CD200R1 in 

Children with Inflammatory 

Bowel Disease: Correlation 

with Th17 and Regulatory T 

Cells 

 

 

2013 

   المعهد 2015

 Cardioprotective role of بحث  

tadalafil against cisplatin-

induced cardiovascular damage 

in rats 

 

 

2013 

   المعهد 2015
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 Chemokine receptors بحث  

expression on peripheral CD4-

lymphocytes in rheumatoid 

arthritis: Coexpression of 

CCR7 and CD95 is associated 

with disease activity 

 

 

2013 

   هدالمع 2015

مدى ارتباط فيروس ر السيتوميجالو فيرس (  بحث  

  بمرض سرطان الخاليا الكبدية    (  CMVر
 

2008 
   المعهد 2015

تشخيص فيروس األلتهاب الكبدى الوبائى رج(  بحث  
  0باستخدام طرل مختلفة 

 
2010 

   المعهد 2015

دراسة تشخيصية جزيئية لتأثير جين عامل النمو  بحث  
 1-ل بيتاالمتحو

( فى بعض السرطانات 1بيتا0إف0جى0ر تى
 الصلبة

 

 

2009 

   المعهد 2015

دراسة العالقة بين التحورات الجينية فى بعض  بحث  
  عوامل التجلط فى حاالت األجهاض المتكرر

 
2010 

   المعهد 2015

دراسة صفة انيميا البحر األبيض المتوسط من  بحث  
  قر الدم المصريينالنوا بيتا ثالسيما فى مرضى ف

 
2012 

   المعهد 2015

 التشخيص الجزيئى لحساسية الصدر فى األطفال بحث  
 

 
2008 

   المعهد 2015

 تحورات الخاليا تى الليمفاوية فى سرطان الثدى بحث  
 

 
2009 

   المعهد 2015

دور اإلختالالت الكروموسومية فى تشخيص  بحث  
  األنيميا المستعصية

 
2010 

   معهدال 2015

دراسة العامل النسيجى على الخاليا أحادية النواة  بحث  
وعالقتها بالمؤشرات الحيوية ألمراض تكسير 
الدم واأللتهاب فى األطفال المصابين بفقر الدم 

 المنجلى

 

 

2012 

   المعهد 2015

دراسة مقارنة بين طرل مختلفة للكشف عن  بحث  
  العدوى بالفيروس الكبدى الوبائى "ج"

 
2012 

   المعهد 2015

دراسة األشكال الوراثية لجين  بحث  
" فى المصريين من خالل CYP2D6السيتوكروم"

 علم الوراثة الدوائى
 

 
2008 

   المعهد 2015
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دراسة التحور فى بعض الجينات المسئولة عن  بحث  
ايض الكوليسترول عند مرضى األلتهاب الكبدى 

 الفيوسى "ج"
 

 
2010 

   المعهد 2015

تشخيص فيروس األلتهاب الكبدى الوبائى رج(  بحث  
  0باستخدام طرل مختلفة 

 
2009 

   المعهد 2015

تقييم مستوى الحمض النووى الريبوزى المتناهى  بحث  
الصةر فى دم المرضى الذين يعانون من سرطان 

 الكبد والتهاب الكبد المزمن
 

 
2012 

   المعهد 2015

ستيريز كدليل على امراض دراسة انزيم الكولين ا بحث  
  الكبد المزمنة

 
2007 

   المعهد 2015

دراسات جزيئية على افراد مصريين معرضين  بحث  
  لمستويات تلوث عالية

 
2009 

   المعهد 2015

دراسة التعدد الجينى للسيتوكينات فى المرضى  بحث  
  المصرييين المصابين بااللتهاب الكبدى سى

 
2009 

   المعهد 2015

دراسة مناعية لمرض الفرفورة المناعية عديمة  بحث  
  السبب فى األطفال

 
2009 

   المعهد 2015

دراسة  عامل نمو االوعية الدموية والهدم  بحث  
  التاكسدى فى السرطان

 
2012 

   المعهد 2015

القيمة النذيرية لبعض عالمات التدف  الخلوى  بحث  
  داونعلى االطفال الذين يعانون من متالزمة 

 
2009 

   المعهد 2015

تنظيم العوامل المنشطة والمثبطة لتكوين االوعية  بحث  
  الدموية فى فئران مصابة بالسرطان

 
2009 

   المعهد 2015

كعالمة تشخيصية فى سرطان الدم CD47دراسة  بحث  

  النخاعى الحاد
 

2012 
   المعهد 2015

دراسات مناعية فى المرضى المصريين  بحث  
  صابين بمرض روماتزمى ذاتىالم

 
2008 

   المعهد 2015

دور السيتوكينات فى مرض هشاشة العظام فى  بحث  
  النساء المصريات

 
2008 

   المعهد 2015

الخلفية الجزيئية لفصائل االنسجة من نوا ر  بحث  
GLA-DR فى مرضى الزئبة الحمراء  

 
2008 

   المعهد 2015

متعدد المظاهر الجينية  28 –دور  انترلوكين بر  بحث  
وتحفيز االستجابة المناعية فى مرضى االلتهاب 

 الكبدى سى المزمن
 

 
2012 

   المعهد 2015
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دراسة العالقة بين تباين الشكل الجينى ل  بحث  

Methylenetetrahydrofolate 
Reductase Gene   وسرطان الدم المفاوى

 الحاد فى الكبار

 

 

2008 

   المعهد 2015

دراسات مناعية وجزيئية لمرض الذئبة الحمراء  بحث  
  فى المرضى المصريين

 
2010 

   المعهد 2016

الكشف الجزيئى لطفرات جينى النيكليوفوزمين  بحث  

(NPM1) و  12اكسون(fms)  شبيه التيروزين

فى سرطان الدم النقوى الحاد  (ITD) –كينياز 

 للبالةين .

 

 

2010 

   المعهد 2016

فى المرضى المصابين بااللتهاب  HBEAgتعيين  بحث  

الكبدى رب( المزمن والمرضى المصابين 
 باالورام الكبدية الخبيثة  فى مصر

 
 

2009 
   المعهد 2016

فى مرضى االلتهاب الكبدى   HLA-Cدراسة جين  بحث  

 الفيروسى سى
 

 
2011 

   المعهد 2016

فى مرض الكبد  APO(Aالتعدد المظهرى لجين ر بحث  

  نى الةير كحولىالده
 

2013 
   المعهد 2016

 28تقييم مدى اهمية الطفرات الجينية للسيتوكين  بحث  
ب للمرضى المصابون  بااللتهاب الكبدى الوبائى 

 4سى ذو النمط الجينى 
 

 
2010 

   المعهد 2016

فى مرضى  (5,19,56)تقييم دالالت تمييز الخلية  بحث  

 االلتهاب
 عون للةسيل الكلوىالفيروسى سى الذين  يخض

 
 

2010 
   المعهد 2016

مستوى المستقبالت  المضادة النترلوكين واحد  بحث  
  ومقاومة االنسولين فى مرض السمنة

 
2010 

   المعهد 2016

التعدد الجينى لسيتوكينات الخاليا الليمفاوية التائية   بحث  
فى المرضى المصابين بااللتهاب  2و1المساعدة 

 ى سىالكبدى الوبائ
 

 
2010 

   المعهد 2016

-) Interleukin 10 (-1082 G/A) and بحث  
819 C/T ) gene polymorphisms in 
Egyptian women with polycystic 
ovary syndrome (PCOS) 

 

 

2014 

   المعهد 2017

 miR-150-5p and miR-133a بحث  
suppress glioma cell proliferation 

 
 

2014 
   المعهد 2018



61 

 

and migration through targeting 
membrane-type- 1matrix 
metalloproteinase. 

    
 

 
 

    

    
 

 
 

    

1-

2 
دراسة  دور الخاليا 

الجذعية في إمكانية 

 عالج بعض اإلمراض
 

عائد 

معرفى+الرسالة 

العلمية+البحوث 

 المنشورة

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

نار السيم

الدورى 

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

النشر 

 العلمى

البيولوجيا 

 الجزيئية +

البيوتكنولوجيا 

 الحيوانية

 

    

   ذاتي 2018 01/02/2014   دراسة جزيئية للخاليا الجذعية البالغة ماجستير رسالة

عزل خاليا جذعية وتمييزها الى خاليا  ماجستير رسالة

 صالحة لزراعتهاكبدية وظيفية 

  
01/10/2015 

   ذاتي 2019

دور الخاليا الجذعية الميزينشيمية  ماجستير رسالة

 المستخلصة من النخاع العظمى من

النخاع العظمى في عالج امراض الكلى 

 المستحثة في الفئران

  

01/02/2016 

   ذاتي 2020

مقارنة عمليه االتوفاجى الخلويه فى  ماجستير رسالة  

 السرطانيه ا الجزعيه وخاليا الكبدالخالي

  
25/10/2015 

   ذاتي 2019

دور الخاليا الجذعيه الميزينشيميه فى تقدم  دكتوراه  رسالة  

 الخليه الحيوانيه سرطان الثدى فى مزارع

  
01/10/2013 

   ذاتي 2017
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االستخدام الحديث للخاليا الجذعية في  دكتوراه  رسالة  

 التجارب ئرانعالج الفشل الكلوي في ف

  
01/02/2015 

   ذاتي 2019

دراسة مستوى التعبير الجيني لبعض  ماجستير رسالة  

في  الجينات المسئولة عن تعدد القدرات

 .الخاليا الجذعية للبالغين

  

15/02/2016 

   ذاتي 2020

تقييم لدالالت الخاليا الجذعية لسرطان  ماجستير رسالة  

 الطبد في االنسان

  
01/02/2014 

   ذاتي 2018

   ذاتي 2018 01/02/2014   فصل ودراسة الخاليا الجذعية البالغة ماجستير رسالة  

تقييم الدالالت المتمايزة في الخاليا  ماجستير رسالة  

 الجذعية لألورام الليمفاوية

  
01/02/2014 

   ذاتي 2018

التقييم الجزيئى لدالالت الخاليا الجزعية  ماجستير رسالة  

 ضى سرطان الدملمر

  
01/10/2014 

   ذاتي 2018

استخدام الخاليا الجذعية الميزيميشية في  ماجستير رسالة  

يعانون من قلة  اصالح عقم الرجال الذين

 الحيوانات المنوية

  

01/10/2016 

   ذاتي 2020

الخاليا الجذعية وخدش البطانة قبل التلقيح  ماجستير رسالة  

 داخل الرحم

  
01/02/2014 

   ذاتي 2018

تطبيقات المعلوماتية الحيوية في مجال  ماجستير رسالة  

العيون  الخاليا الجذعية ألمراض

 االنتكاسية

  

01/02/2014 

   ذاتي 2018

   ذاتي 2019 01/02/2015   عالج امراض الكلى بالخاليا الجذعية دكتوراه رسالة  

ن نحو تاسيس بتك الخاليا الجذعية م دكتوراه رسالة  

الجذعية من  الحبل السرى:تجمي  الخاليا

 الحبل السرى أثناء الوالدة

 

 

01/02/2015 

   ذاتي 2019

 Stem cell therapy and بحث  

endometrial scratching before 

IUI in Unexplained infertitity 

 

 

2013 

   المعهد 2016

دراسة بيولوجية على المنتجات الخلوية فى  بحث  
   المعهد 2016 2010   لمناعية المنشطةالخاليا ا

الخاليا الجذعية و خدش البطانة قبل التلقيح داخل  بحث  
 الرحم

   المعهد 2016 2014  
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 في مجال الدواء: -2

 دراسة تأثير بعض المركبات الطبيعية و المركبات الثانوية المعزولة في عالج بعض األمراض-

  البحوث مجال م

 )الهدف(

 المخرجات

 العائد/

 مؤشرات األنشطة

 األداء متابعة

 القسم(

 )العلمي

 مسئولية

 التنفيذ

 التمويل التنفيذ فترة

 التمويل النهاية البداية

 ذاتي

 التمويل

 خارجي

 االجمالى

2-

1 
دراسة تأثير بعض  -

المستخلصات 

الطبيعية والمركبات 

الكيمائية المخلقة 

معمليا كعالج لبعض 

اإلمراض كبديل 

ة لقليل التأثيرات ألدوي

الجانبية للعالج 

 باألدوية التقليدية

عائد 

معرفى+الرسالة 

العلمية+البحوث 

 المنشورة

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

الدورى 

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

النشر 

 العلمى

البيولوجيا 

 الجزيئية

+ المشخصات 

+ الجزيئية

ولوجيا البيوتكن

+  الميكروبية

البيوتكنولوجيا 

 الصناعية

 

    

االستجابة الخلوية لبعض المنتجات  ماجستير رسالة  

 الطبيعية

  
01/10/2006 

   ذاتي 2016

تاثير الالكتين على االوران المستحدثه في  ماجستير رسالة

 (الفئران) الحيوانات التجارب الثديه

  
01/02/2012 

   ذاتي 2017

تأثير أشعة جاما علي النمو وانتاج  ماجستير ةرسال

البنسيليوم  البنسيللين بواسطة فطر

 كريسوجينيم

  

01/02/2011 

   ذاتي 2017

تقييم تأثير بعض األعشاب على المرض  ماجستير رسالة

لفعل  السكري والميكانيكيات المحتمله

 2الجرذان حاملي مرض السكر من النوع 

. 

  

15/03/2010 

   يذات 2016
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دراسة تقييم مركبات جديدة مضادة  ماجستير رسالة

 الحيوانية للفيروسات على مزارع الخاليا

  
01/02/2009 

   ذاتي 2016

التعريف والتوصيف الوظيفى لبعض  ماجستير رسالة

 المركبات الطبيعيه على االستجابه

 المناعيه االوليه للخليه

  

01/02/2012 

   ذاتي 2017

عالج السرطان الكبدي المستحث في  تيرماجس رسالة

 نباتية الجرذان باستخدام مركبات كيميائية

  
01/10/2010 

   ذاتي 2017

التاثيرات السامه والهستولوجيه لمجموعه  ماجستير رسالة

لفيتامين سي و  الفثاالت والتاثير الوقائي

 فيتامين ه والحبه السوداء

  

15/10/2012 

   ذاتي 2017

االرتباط بين استجابة مرضى التهاب الكبد  جستيرما رسالة

المختلفة والتحور  الوبائى سى لالدوية

 الجينى للنرال ومستقبالت الترال

  

01/02/2016 

   ذاتي 2019

دراسات بيولوجيا جزيئية على جين عامل  ماجستير رسالة

 باللكتين النسخ في سرطان الثدى المعالج

  
01/10/2015 

   ذاتي 2019

دراسات جزيئية وبيوكيميائية على بعض  ماجستير رسالة

تاثيرها على  المركبات الطبيعية ومدى

الفئران المصابة بمرض البول السكرى 

ودور  المستحدث بمادة الستريبتوزوسين

 تلك المركبات في العالج

  

01/02/2014 

   ذاتي 2018

التقيم االرشادى لعقار السوفالدي في  ماجستير رسالة

بااللتهاب  ج المرضي المصابينعال

 الكبدي الوبائي سي في محافظة الشرقيه

  

01/02/2016 

   ذاتي 2019

دور فيتامين )د( فى التحكم فى مرض  ماجستير رسالة

 السكر من النوع الثانى

  
01/10/2014 

   ذاتي 2018

دراسة بيو كيميائيه وجزيئيه على تأثير  ماجستير رسالة

 ضاد للسرطانسم النحل كعامل م

  
15/10/2012 

   ذاتي 2016

 التقييم الجزيئي للتعبير الجيني للسيتوكروم ماجستير رسالة

p450 المعالج باللكتين في سرطان الرئة 

  
01/10/2015 

   ذاتي 2019

تقييم بعض المركبات الطبيعية لعالج  ماجستير رسالة

 . األورام في مزارع الخلية

  
21/01/2013 

   يذات 2017
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 التطور الجزيئي والكيميائي الحيوي ل ماجستير رسالة

hTER والبروتين p53 في مقاومة 

 االدوية

  

01/10/2015 

   ذاتي 2019

تأثير جالت ابيجالوكاتشين بولي فينول  ماجستير رسالة  

تطور  الموجود بالشاي األخضر على

 الجهاز الدوري لجنين الكتكوت

   ذاتي 2019 01/02/2015  

تقييم بعض المركبات الطبيعية لعالج  ماجستير رسالة

 . االورام في مزارع الخلية

  
20/03/2012 

   ذاتي 2017

دراسة على تأثير بعض المركبات  ماجستير رسالة

 الطبيعية على السرطانات الصلبة في

 . الفئران البيضاء

  

10/10/2011 

   ذاتي 2017

ءات الحيوية ضد نمو تقيم كفاءة الباد ماجستير رسالة

المستحثة في  أورام ايرلش االستسقائية

 . فئران التجارب

  

20/03/2012 

   ذاتي 2017

النمط الجينى لناقالت كبريتات الجلوتاثيوم  ماجستير رسالة

الحاد النخاعى  فى سرطان الدم 1و ت 1م

 لالطفال المصريين

  

01/10/2011 

   ذاتي 2017

عن تأثير مستخلصات بعض دراسات  ماجستير رسالة

 النباتات الطبيه على حيوانات التجارب

 المستحثه كيميائيا

  

01/02/2011 

   ذاتي 2017

تأثير خالصة بذور العنب علي الحيوانات  ماجستير رسالة

 لألورام

  
09/10/2010 

   ذاتي 2017

تقييم الكفاءة المضادة لألورام  ماجستير رسالة  

 ضراء المزرقهلمستخلصات الطحالب الخ

على الفئران المستحثه بخاليا ايرلش 

 . السرطانية

  

20/03/2012 

   ذاتي 2017

دراسات كيموحيوية على المركبات  ماجستير رسالة

 . الفعالة في نبات دوفاليس كافارا

  
19/10/2016 

   ذاتي 2020

دراسات علي التخليق الحيوي لمركبات  ماجستير رسالة

الحيوية  تخدام التقنياتوقائيه للكبد باس

 النباتية

  

01/02/2016 

   ذاتي 2020



66 

 

   ذاتي 2017 01/02/2012   انتاج الجلوتاثيون الميكروبى ماجستير رسالة

دراسات كيموحيوية علي إنتاج إنزيم  ماجستير رسالة

 الفيتيز

  
04/02/2016 

   ذاتي 2020

انديدا تقييم وتطبيق النشاط المضاد لك ماجستير رسالة

 لبعض النباتات الطبية

  
01/10/2011 

   ذاتي 2017

تطوير ادوات المعلوماتية الحيوية لتحليل  ماجستير رسالة

 الفيروسات

  
01/02/2014 

   ذاتي 2018

استخدام ادوات المعلوماتية الحيوية في  ماجستير رسالة

 دراسة البكتيروسين

  
01/10/2013 

   ذاتي 2017

الصيدلة الجينية االكلينيكية : استنباط  هرسالة دكتورا

المناسبة والوقت  الدواء المناسب والجرعة

المناسب للدواء بناءا علي المعلومات 

 الجينية للمريض

  

01/02/2014 

   ذاتي 2018

التأثير الوقائي للمستخلصات العشبية ذات  ماجستير رسالة

الحماية من  التأثير المضاد لألكسدة في

لتأكسدي لبعض األدوية المضادة االجهاد ا

 للسرطان

  

05/10/2015 

   ذاتي 2019

النشاط المضاد للميكروبات لبعض  ماجستير رسالة

البكتريا  النباتات الطبية وتطبيقه لمقاومة

 الغذائية الممرضة

  

12/09/2011 

   ذاتي 2017

النترليوكين الفيروس الكبدى سى المزمن  ماجستير رسالة  

العالج  ير في المرضى تحتعالى التعب

 بالسوفالدى

  

01/10/2015 

   ذاتي 2018

دراسة بيوكيميائية وجزيئية على تأثير كال  ماجستير رسالة

في الفئران  من النبق والتوت األبيض

المصابة بداء السكرى المستحدث بواسطة 

 أميد مادة الستربتوستوسين والنيكوتين

  

01/10/2013 

   ذاتي 2017

دراسات كيميائية حيوية لتأثير دمج محفز  ماجستير رسالة

سوفوسبوفير على  مناعي جديد مع عقار

عالج فيروس االلتهاب الكبدي الوبائى 

 )فيروس سى(

  

01/10/2015 

   ذاتي 2018
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دراسة جزيئية وكيموحيوية على امكانية  ماجستير رسالة  

في  بعض المركبات كمضادات للورم

 . الفئران

  

18/02/2015 

   ذاتي 2019

دراسة جزيئية وبيو كيميائية على بعض  ماجستير رسالة  

تأثيرها في  المركبات الطبيعية ومدى

مرض المتالزمة الكلوية في حيوانات 

 التجارب

  

01/02/2014 

   ذاتي 2018

عالج سرطان الكبد بالجمع بين ارتفاع  ماجستير رسالة  

 درجة الحرارة واالشعاع

  
01/10/2012 

   ذاتي 2017

دراسة بيولوجية علي المستحثات الخلوية  ماجستير رسالة  

 معمليا النتاج المنتجات الخلوية

  
01/02/2010 

   ذاتي 2015

دراسات كيموحيوية وجزيئية على  ماجستير رسالة  

قبل  : سرطان الكبد المستحدث في الفئران

 وبعد العالج بمنتجات طبيعية

  

01/10/2015 

   ذاتي 2019

دراسة التأثير السمي لبعض أدوية عالج  دكتوراه  رسالة  

 . السرطان

  
17/10/2011 

   ذاتي 2016

وقايه الكبد لبمحتمله لمستخلص نبات  دكتوراه  رسالة  

الميزينشيميه  الزربيح والخاليا الجذعيه

من مضاعفات فيروس االلتهاب الكبدى 

 سي

  

17/02/2014 

   ذاتي 2018

فحص جزيئي للمضادات الحيويه  ماجستير رسالة  

الكينولونات المضاف اليها مركبات 

 لالكسده كطريقه جديده للعالج مضاده

  

17/02/2014 

   ذاتي 2018

اإلنتاج الحيوي لألحماض األمينية الغنية  دكتوراه  رسالة  

المشروم  بعنصر السلينيوم من فطريات

 الطبية كإستراتيجية عالجية

  

25/10/2015 

   يذات 2019

العالج بسم النحل وتاثيرة على مرضى " دكتوراه  رسالة  

 "الروماتيد المفصلى

  
01/02/2016 

   ذاتي 2020

دراسات بيوتكنولوجية على استخدام  دكتوراه  رسالة  

 بعض استخدام بعض انواع خالئط

االعشاب الطبية لضبط مستوى السكر 

  

21/10/2013 

   ذاتي 2017



68 

 

 . بالدم

أ المستخلصة من -تقييم نشاط الكيوراسين توراهدك  رسالة  

لالورام والتحفيز  السيانوباكتريا كمضاد

المناعى بواسطة اشعة جاما : وعمل تأثير 

 وعملية االنقسام مثبط للتتيوبيولين

  

01/10/2012 

   ذاتي 2017

الصيدلة الجينية االكلينيكية : استنباط  دكتوراه  رسالة  

المناسبة والوقت  الدواء المناسب والجرعة

المناسب للدواء بناءا علي المعلومات 

 الجينية للمريض

  

01/02/2014 

   ذاتي 2018

التأثير الوقائي لبعض االعشاب الطبيه  دكتوراه  رسالة  

 على تسرطن القولون فى الفئران

  
15/10/2012 

   ذاتي 2017

التأثير المضاد للسرطان لمشتقات بعض  ماجستير رسالة  

 . اتات الطبية الشعبيةالنب

  
18/02/2015 

   ذاتي 2019

التأثيرات العالجية لبعض النباتات الطبية  ماجستير رسالة  

 الفئران البيضاء على األورام الصلبة في

  
01/10/2011 

   ذاتي 2017

التأثير المحتمل لبعض المنتجات العشبية  ماجستير رسالة  

 المحدثة في كمضاد لعدوى البلهاريسيا

 حيوانات التجارب

  

01/02/2011 

   ذاتي 2017

التأثيرات العالجية لبعض النباتات الطبية  ماجستير رسالة  

الفئران البيضاء  علي األورام الصلبة في

 داخل الجسم وفي مزارع الخاليا

  

01/10/2012 

   ذاتي 2017

التأثير الوقائى لمضادات األكسدة ضد  ماجستير رسالة  

لاللتهاب في  وية المضادةسمية بعض األد

 الفئران

  

01/10/2015 

   ذاتي 2019

دراسة كفاءة الحبة السوداء والزعفران  ماجستير رسالة  

خاليا  والثوم المضادة لالورام على

سرطان الثدى في مزارع الخلية 

 .الحيوانية

  

01/10/2013 

   ذاتي 2017

ة دراسه تأثير بعض المنتجات الطبيعي ماجستير رسالة  

 على سرطان الكبد الخلوى

  
01/02/2014 

   ذاتي 2018

   ذاتي 2016 01/10/2010  دراسة تأثير الطحالب الخضراء المزرقة  ماجستير رسالة  
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المسبب  علي عدوي الميكروب السبحي

 للحمي الروماتيزمية

 

 

دراسة جزيئية علي بكتريا حمض  رسالة دكتوراه  

وتأثيره  الالكتيك المنتجة للبيتاجلوكان

 علي ارتفاع السكر في الدم

  
01/10/2015 

 

   ذاتي 2019

دراسات بيوكيميائية وبيوتكنولوجيا على  دكتوراه رسالة  

مادة)مواد( طبيعية  نبتة شاى الجبل النتاج

 تجريبية مضادة لسرطان المثانة

  

01/10/2011 

   ذاتي 2015

دراسات بيوتكنولوجية على استخدام  دكتوراه رسالة  

 بعض استخدام بعض انواع خالئط

االعشاب الطبية لضبط مستوى السكر 

 . بالدم

  

21/10/2013 

   ذاتي 2017

دراسة تأثير التشعيع بأشعة جاما لعالج  ماجستير رسالة  

الكوبلت  األورام السرطانية لمتراكبات

والنيكل الثنائية التكافؤ لمشتق من مشتقات 

 الثيوسيمكربازون

  

01/10/2016 

   ذاتي 2019

التأثير الواقي لبعض الطحالب ضد السميه  ماجستير رسالة  

بالباراسيتامول في  المحدثه في الكبد

 الجيرذان

 

 

01/02/2016 

   ذاتي 2020

           

دراسة تأثير مستخلصات المضادات  ماجستير رسالة  

المسببه  البكتيريه العشبيه علي البكتيريا

 النسانلعدوي الجهاز البولي في ا

 

 

01/10/2013 

   ذاتي 2018

الكشف عن بكتريا كليبسيلة الرئوية  ماجستير رسالة  

والربط بين نقل  المتعددة المقاومة لالدوية

العدوي للمريض من بيئة المستشفي 

 بواسطة تفاعل البلمرة المتسلسل

 

 

01/10/2014 

   ذاتي 2018

لتحديد  استخدام تفاعل البلمرة المتسلسل ماجستير رسالة  

تسمم الدم  الجين البكتيري المسبب لمرض

ودراسة تأثير بعض النباتات الطبية 

 

 

01/02/2016 

   ذاتي 2019
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 المؤثرة علي هذه البكتريا

دراسات جزيئية لتشخيص سالالت  ماجستير رسالة  

 البكتريا العنقودية المقاومة للمضادات

الحيوية في االطفال المبتسرين في 

 ي شبين الكوم التعليميالحضانة بمستشف

 

 

01/02/2014 

   ذاتي 2018

دراسه تأثير بعض المنتجات الطبيعية  ماجستير رسالة  

 على سرطان الكبد الخلوى
 

 
01/02/2014 

   ذاتي 2018

التأثير الوقائي لألسبيرولينا مقابل  ماجستير رسالة  

تحت  السيليمارين ضد التسمم الكبدي

بون في المزمن برباعي كلوريد الكر

 الجيرذان

 

 

01/02/2016 

   ذاتي 2019

دراسات ميكروبيولوجية وجزيئية علي  ماجستير رسالة  

المعزولة من  ميكروب السالمونيال التيفية

 المرضي المصابين بحمي التيفود

 

 

01/10/2014 

   ذاتي 2018

دور حامض البيوتيريك المنتج بواسطة  ماجستير رسالة  

عالج  تيك فيبعض بكتريا حامض الالك

 سرطان القولون

 

 

02/02/2016 

   ذاتي 2019

تصميم وتخليق مشتقات االيزاتين  ماجستير رسالة  

 كمثبطات التيروسين كينيز كعالج مضاد

 . للسرطان

 

 

15/10/2012 

   ذاتي 2017

دراسات بيوتكنولوجية على انتاج  ماجستير رسالة  

 . مضادات االكتئاب
 

 
25/10/2015 

   ذاتي 2019

النشاط الحيوي لبعض مشتقات النباتات  ماجستير رسالة  

 . الطبية ضد سرطان الكبد
 

 
25/10/2015 

   ذاتي 2019

استخدام عقار دينوجست مقارنة مع  ماجستير رسالة  

 حبوب منع الحمل في عالج البطانة

 . المهاجرة

 

 

18/02/2015 

   ذاتي 2019

ات النشطة فصل وتنقية بعض المكون ماجستير رسالة  

 حيويا من مستخلص العرقسوس وتطبيق

 استخدامها كمضادات للمكروبات

 

 

05/10/2015 

   ذاتي 2019

   ذاتي 2017 18/02/2013  انتاج مضادات السرطان باستخدام  ماجستير رسالة  
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  التقنيات الحيوية

التأثير العالجي لبعض المشتقات الطبيعية  ماجستير رسالة  

 السكرى النباتية ضد مرض
 

 
01/10/2015 

   ذاتي 2019

دراسات بيوكيميائية على أنواع من  ماجستير رسالة  

مستوى  الطحالب وإستخداماتها في خفض

 . الكوليستيرول

 

 

25/10/2015 

   ذاتي 2019

التأثير العالجي لبعض المشتقات الطبيعية  ماجستير رسالة  

 . الكامبيلوباكتريوسيس ضد مرض
 

 
25/10/2015 

   ذاتي 2019

دراسات علي التخليق الحيوي لمركبات  ماجستير رسالة  

الحيوية  وقائيه للكبد باستخدام التقنيات

 النباتية

 

 

01/02/2016 

   ذاتي 2020

تحضير وتوصيف ودراسة التركيب  ماجستير رسالة  

 الكيميائي لمتراكبات بعض فلزات

العناصر لمترابطي بعض العقاقير 

 فيروساتوتأثيرهم كمضاد ال

 

 

01/10/2014 

   ذاتي 2018

تقدير بعض البروتينات او االحماض  ماجستير رسالة  

باستخدام  النووية المرتبطة باالمراض

 رقائق اكسيد الجرافين

 

 

01/02/2014 

   ذاتي 2018

دراسة الشكل المظهري والجيني  ماجستير رسالة  

 لميكروب السيدوموناس المقاوم لمجموعة

 يوية الكاربابينامالمضادات الح

 

 

01/02/2015 

   ذاتي 2018

التأثير المضاد لألورام لمتراكبات النيكل  ماجستير رسالة  

ازومالونو نيتريل - مركبات 4والحديد مع 

 انتيبيرين

 

 

01/10/2013 

   ذاتي 2017

تحضير ودراسة وتوصيف بعض  ماجستير رسالة  

متراكبات فلزات العناصر االنتقالية 

قاقير ودراستها كمضاد الع لبعض

 للفيروسات

 

 

01/10/2013 

   ذاتي 2018

دراسات بيوتكنولوجية على النباتات  ماجستير رسالة  

 المضادة للسرطان
 

 
01/02/2016 

   ذاتي 2020

   ذاتي 2019 18/02/2015  االستقصاء عن يعض الجينات المقاومة  ماجستير رسالة  
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بكتيريه  للمضادات الحيويه في عزالت

 . من البيئه المحليه

 HLA-C gene in Hepatitis C بحث  

Virus infected patients in 

Egypt,to estimate the relation 

between HL-A gene and 

Interferon /Ribavirin as 

treatment for hepatitis C virus 

  

2012 

   ذاتي 2016

 Royal jelly and Green tea effect بحث  

on p53upregulated modulator 

of apoposis (PUMA) gene and 

TNF gene 

 

 

2011 

   ذاتي 2016

 Protective Effect of بحث  

Solanumnigrum on 

Nephrotoxicity in Animals 

Treated with Antitumor Drug 

(Cisplatin) 

 

 

2011 

   ذاتي 2016

 A SSOCIATION OF بحث  

PEGYLATED INTERFERON 

ALPHA / RIBAVIRIN-

INDUCED PITUITARY AND 

ADRENAL HORMONES 

DYSFUNCTION IN 

PATIENTS WITH CHRONIC 

HEPATITIS C VIRUS 

INFECTION  

 

 

2011 

   ذاتي 2016

 ASSESSMENT OF THE بحث  

RELATION BETWEEN THE 

SNP IN THE MXA GENE 

AND THE 

RESPONSIVENESS OF 

 

 

2011 

   ذاتي 2016



73 

 

EGYPRIAN HCV PATIENTS 

TO PEGYLATED 

INTERFERON AND 

RIBAVIRIN TREATMENT 

 Studies on the effects of some بحث  

anti-inflammatory plant 

constituents on rheumatoid 

arthritis and type I diabetes 

mellititus in experimental 

animals 

 

 

2011 

   ذاتي 2016

 Follicle-stimulating Hormone بحث  

Receptor Genotypes in 

Egyptains 

 

 

2012 

   ذاتي 2016

 Association of mtafr(CP77T) بحث  

and ace(I/D) polymorphism 

with hypertension and 

response to treatment among 

patients 

 

 

2013 

   ذاتي 2016

 Follicle – stimulating بحث  

hormone receptor genotypes 

in Egyptians 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Helicobacterylori بحث  

seroprevalance in patients 

with chronic hepatitis c virus 

infection and its effect on 

response to PEG- interferon 

ribavirin therapy 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Probable Atrophied Cells بحث  

Revival after Treatment with 

olea eurpaea and Lepidium 

satvum Extracts in Alloxan 

 

 

2013 

   المعهد 2016
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Induced Diabetic Mice 

 Analogue=-based design بحث  

synthesis and biological 

evaluation of 3-substituted ( 

methyienehydrazono) indolin-

2-ones as anticancer agents 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 ASSESSMENT OF بحث  

NATURAL KILLER –CELL 

SUBSETS IN HCV 

INFECTION AND 

HEPATOCELLUAR 

CARCINOMA 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 A potential role of بحث  

Lactobacillus 

acidophilus LA1 and its 

exopolysaccharides on cancer 

cells in male albino 

mice 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Antioxidantal and بحث  

Histopathological effects of 

Mirazid on Gentamicin- 

Induced Renal Damage in Rats 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Asparaginase Isolated from بحث  

Phaseolus vulgaris Seeds 

Exhibited Potent Anti-Acute 

Lymphoblastic Leukemia 

Effects In-Vitro and Low 

Immunogenic Properties In-

Vivo 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Computational prediction of بحث  

the protein kinase that 
 

 
2013 

   المعهد 2016
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mediatesthe anti-hcv effect of 

nitazoxanide 

 IN SILICO DRUG TARGETS بحث  

IDENTIFICATION FOR 

TREATMENT OF LUNG 

CANCER 

 

 

2013 

   المعهد 2016

  Effect of topophysis and carbon بحث  

source on anti- alzaheiemer 

medicinal plant (Bacau 

monnierri)  in vitro growth 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Isolation and Sequence بحث  

Analysis of the Na+/H+ 

Antiporter cDNA from Atriplex 

halimus and Suaeda pruinosa 

 

 

2013 

   المعهد 2016

نشاط مستخلصات األستربتوميسيس  بحث  

 Ag18 & Ag20)المضاد لألورام )

رلش( فى إلالخاليا السرطانية )اعلى 

 الفئران البيضاء وفي مزارع الخاليا

 

 

2013 

   المعهد 2016

ب تقييم النشاط المضاد لألورام لمرك بحث  

 هيبوكلوريت الصوديوم
 

 
2013 

   المعهد 2016

التأثير العالجي لمستخلص الزنجبيل ضد  بحث  

التغيرات المرضية الناجمة في الفئران 

 الحاملة لألورام الصلبة

 

 

2013 

   المعهد 2016

األنشطة النسيجية والكيموحيوية  بحث  

والجزيئية لمستخلص الزعفران في 

الصلبة الفئران الحاملة لألورام  

 

 

2013 

   المعهد 2016

   المعهد 2016 2013   نشاط االستربتوميسيس المضاد لألورام بحث  

التأثيرات الهستولوجية والبيوكيميائية  بحث  

 للكافايين على عظام الفئران القابلة للنمو
 

 
2013 

   المعهد 2016

دراسة على تأثيرات مستخلصات من  بحث  

وسيرا )الطحالب الكولبومينيا و السيست
 

 
2013 

   المعهد 2016
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البنيه( على السرطانات الصلبة فى 

الفئران البيضاء داخل الجسم وفى مزارع 

 الخاليا

 

التأثيرات الهستولوجية والبيوكيميائية  بحث  

للنيكوتين على الخصية فى فئـــران 

 التجارب الذكور

 

 

 

2013 

   المعهد 2016

نية المعدية فى مصل وجود البكتيريا الحلزو بحث  
مرضى األلتهاب الكبدى المزمن "سى" وتأثيرها 
 على األستجابة للعالج باألنترفيرون والريبافيرين

 
 

2009 
   المعهد 2015

الفحص الوظيفى للجاما انترفيرون باستخدام  بحث  
جهاز الفلوسيتومترى للمرضى  المصريين 

 المصابين بااللتهاب الكلوى الذئبى
 

 
2010 

   المعهد 2015

دراسة بيولوجية على المستحثات الخلوية النتاج  بحث  
  المنتجات الخلوية معمليا

 
2010 

   المعهد 2015

دراسات على تأثير بعض المشتقات النباتية  بحث  
المضاده لاللتهابات على مرض التهاب المفاصل 
ومرض السكر من النوا االول  فى حيوانات 

 التجارب

 

 

2012 

   هدالمع 2016

دراسات بيولوجيا جزيئية لدور المبيدات فى  بحث  
  ضعف الخاليا والسرطان

 
2012 

   المعهد 2016

دراسة المقاومة المستحثة ضد عقار  بحث  
  الكليندامايسيسن فى ميكروب المكور العنقودى

 
2011 

   المعهد 2016

الفحص السريع لتحديد ميكروب الكلوستريديم  بحث  
ة فى المرضى الحجوزين ديفيسيل وسموم

بالمستشفى والمصابين بعدوى الكلوستريديم 
 ديفيسيل المصحوبة باألسهال

 

 

2011 

   المعهد 2016

دراسة مقارنة قبل سريرية بين بكتريا البروبيوتف  بحث  
والطحالب على االثار المناعية وخفض 

 الكوليسترول
 

 
2014 

   المعهد 2016

لذئب على التمسمم الكلوى التأثير الوقائى لعتب ا بحث  
  فى الحيوانات المعالجة بمضاد االورام

 
2010 

   المعهد 2016
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التاثيرات العالجية لبعض النباتات الطبية على  بحث  
االورام الصلبة فى الفئران البيضاء داخل الجسم 

 وفى مزارا الخاليا
 

 
2014 

   المعهد 2016

ثبطات تصميم وتخلي  مركبات نشطة جديدة كم بحث  
 التيروسين كينيز كعالج مضاد للسرطان

   المعهد 2015 2012  

التأثير العالجى لبعض المنتجات الطبيعية ضد  بحث  
 بعض األمراض المزمنة

   المعهد 2015 2012  

2-

2 
تطوير نظم إنتاج  -

الفاكسينات الحيوية و 

الوسائل الحديثة في 

مولفات الفاكسينات 

 الجزيئية

عائد 

سالة معرفى+الر

العلمية+البحوث 

 المنشورة

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

الدورى 

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

النشر 

 العلمى

البيولوجيا 

 الجزيئية

 

 

مشروع   

 بحثي

 

اكشاف وتوصيف وظيفي لمركبات جديدة  ماجستير رسالة  

 . وفعالة ضد االنفلونزا فيروس

  
20/03/2012 

   ذاتي 2017

تنشيط االستجابة المناعية الخلوية  ماجستير رسالة

نورامينيداز  لالنفلونزا باستخدام بروتين

 المولف

  

01/02/2013 

   ذاتي 2017

استخدام السالمونيال المعدلة وراثيا كناقل  ماجستير رسالة  

 للسرطان حي في العالج الجيني

  
01/10/2013 

   ذاتي 2017

إنتاج البروتينات ذات االهمية الطبيه  دكتوراه رسالة  

 باستخدام عائل معبر محتمل

  
01/02/2012 

   ذاتي 2017

تخلييق وتقييم بعض المركبات العضوية  دكتوراه رسالة  

 . ذات النشاط البيولوجي المتوقع

  
17/10/2011 

   ذاتي 2017

   ذاتي 2017 01/10/2011  الطبقات تركيب كبسوالت ثانويه متعدده  دكتوراه رسالة  
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كطريقه جديده  تحتوى على جين الفيميرين

للتطعيم الجينى ضد البلهارسيا المعويه ) 

 ( شستوسوما مانسوناى

 

 

دراسة على الفيروسات العصوية المغلفة  دكتوراه رسالة  

ومزارع  المهندسة وراثيا في العوائل

 الخاليا

 

  

01/02/2012 

 

   ذاتي 2017

استخدام السالمونيال المعدلة وراثيا كناقل  ماجستير رسالة  

 للسرطان حي في العالج الجيني
 

 
01/10/2013 

   ذاتي 2018

فاعليه اللقاح المثبط لحمي الوادي  ماجستير رسالة  

كو  المتصدع المحمل علي عديد الكتيك

 حمض الجليكوليك

 

 

01/02/2016 

   ذاتي 2018

توصيف بروتين انزيم البروتياز تنقية و ماجستير رسالة  

عنه من  القلوي وكلونة الجين المسئول

 البكتريا

 

 

01/02/2016 

   ذاتي 2018

تنقية وتوصيف بروتين انزيم اليباز  ماجستير رسالة  

 البكتريا وكلونة الجين المسئول عنه من
 

 
01/10/2015 

   ذاتي 2018

ترفيرون تعظيم إعادة تشكيل بروتين االن ماجستير رسالة  

 الكروماتوجرافى الفا باستخدام طرق
 

 
01/10/2012 

   ذاتي 2016

إنتاج الغالف البروتيني لألنفلونزا  ماجستير رسالة  

كلقاح بالطرق  الفيروسية المهندس وراثيا  

األنفي بإستخدام البكتريا على مستوى 

 المخمر

 

 

05/10/2015 

   ذاتي 2019

 Refolding of recombinant بحث  

human interferon alpha 2b 

protein using 

chromatographic method 

  

2012 

   ذاتي 2016

 Generation of avian influenza بحث  

virus – like particles from an 

egptian isolate using baculvirus 

  

2012 

   المعهد 2016
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expression system 

 Interactions of N-terminus of بحث  

Human Recombinant Fibrillin-

3 with Fibulin-2 and Heparin 

  

2013 

   المعهد 2016

فيروس االنفلونزا المهندس وراثيا عن طري   بحث  
 النواقل التعبيرية

   المعهد 2016 2011  

 

 

 في المجال الزراعي و النباتي: -3

تنمية المحاصيل الزراعية التقليدية بوسائل النقل الجيني-  

 اإلكثار الدقيق كوسيلة فعالة و أمنة للحفاظ على األصناف و إكثار األصناف النادرة-
 

  البحوث مجال م

 )الهدف(

 المخرجات

 العائد/

 مؤشرات األنشطة

 األداء متابعة

 القسم(

 )العلمي

 مسئولية

 التنفيذ

 التمويل التنفيذ فترة

النهاي البداية

 ة

 تمويل

 ذاتي

 تمويل

 خارجي

اإلجما

 لي

استنباط أصناف  - 3-1

من المحاصيل 

اإلستراتيجية 

الزراعية لمقاومة 

اإلمراض وتحمل 

لإلجهاد البيىء 

الحيوي والغير 

 حيوي.

عائد 

معرفى+الرسا

لة 

العلمية+البحو

 ث المنشورة

الدراسات الجزيئية على الجينات النباتية المتاثرة 

 البيئية بالضغوطات

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

 وتقارير

المشرفين 

السيمنار 

الدورى 

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

 النشر العلمى

البيولوجيا 

 الجزيئية +

البيوتكنولوجيا 

 النباتية

01/10/2016 

   ذاتي 2019

 رسالة

 ماجستير
دراسات جزيئية وبيوكيميائية على جينات المقاومة 

 الدقيقي على نبات القمح في مصر لمرض البياض
01/02/2016 

   ذاتي 2019

رسالة 

 دكتوراه
دراسات بيولوجيه جزيئيه على بعض الجينات 

 في النبات المثارة باالجهاد البيئي
01/2/2009 

   ذاتي 2016

رسالة 

 دكتوراه

التوصيف البيوتكنولوجي والجزيئي لجينات االجهاد 

 البيئى في بعض النباتات
01/02/2013 

   ذاتي 2017

 رسالة

 تيرماجس
تقييم تراكيب وراثيه من بنجر السكر تاثير الملوحه 

 المعلمات الجزيئيه باستخدام

  
17/02/2014 

   ذاتي 2018
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 رسالة

 ماجستير

التربية الجزيئية كوسيلة لتحسين تحمل الجفاف في 

 نباتات االرز

  
01/10/2011 

   ذاتي 2017

 رسالة

 ماجستير

ين التكبير فى نباتات التربيه الجزيئيه كوسيله لتحس

 االرز

  
01/10/2011 

   ذاتي 2017

 رسالة

 ماجستير
 . بعض الدراسات البيوتكنولوجية على القمح

  
09/10/2010 

   ذاتي 2016

 رسالة  

 دكتوراه

دراسات بيولوجية جزيئية على االختالفات  "

القمح ومقاومتها لمرض الصدأ  الوراثية في نباتات

 " األصفر

  

10/02/2010 

   ذاتي 2016

 رسالة  

 ماجستير

دراسات على الذبول الفيوزاريومي في الترمس في "

 "مصر

  
07/10/2013 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير
 .دراسات بيوتكنولوجية على التين

  
01/02/2011 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير

دراسة جزيئية و م رضية على بعض الفطريات 

من بعض المحاصيل  ولةالمفرزه للسموم المعز

 البقولية

  

01/02/2015 

   ذاتي 2019

   ذاتي 2017 01/02/2009   دراسات بيوتكنولوجية على الموز   

 رسالة  

 دكتوراه
 دراسات بيوتكنولوجية على نبات األستيفا ريبديانا

  
01/10/2012 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير

تحميل دراسات بيوتكنولوجية على تربية القمح ل

 االجهاد

  
01/02/2012 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير

دراسات على تربية محاصيل الحقل باستخدام 

 التكنولوجيا الحيوية

  
01/02/2008 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير

دراسات على تربية القمح باستخدام التكنولوجيا 

 الحيوية

  
01/10/2009 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير
 ت بيوتكنولوجية على بعض نباتات الزينةدراسا

  
01/02/2006 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير

دراسات جزيئية علي التفاعل بين نبات القمح الصلب 

 والمسبب المرضي

  
01/02/2013 

   ذاتي 2017
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 رسالة  

 دكتوراه

دراسات جزيئية ومقاومة مرض صدأ أوراق القمح 

 تحت الظروف المصرية
 

 
01/02/2014 

   ذاتي 2018

 رسالة  

 دكتوراه

تربية جزيئية على تحمل محصول الشعير لالجهاد 

 البيئى
 

 
01/02/2013 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 دكتوراه

دراسات على تربية بعض محاصيل الحبوب 

 باستخدام التكنولوجيا الحيوية
 

 
01/02/2009 

   ذاتي 2016

 رسالة  

 دكتوراه

لمحاصيل الحقلية دراسات جزيئية على تحمل بعض ا

 لالجهاد البيئى
 

 
01/02/2012 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 دكتوراه

دراسات بيوتكنولوجية علي تحمل اإلجهاد البيئي في 

 القمح
 

 
01/10/2011 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 دكتوراة
  دراسات بيوتكنولوجية على البطاطس

 
01/02/2014 

   ذاتي 2018

 رسالة  

 دكتوراة
لوجية على الكمثرىدراسات بيوتكنو   

 
01/10/2010 

   ذاتي 2016

 رسالة  

 دكتوراة
  دراسات بيوتكنولوجية على الجاتروفاكاركس

 
01/02/2011 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير
  دراسات تكنولوجية حيوية على نبات بلح السكر

 
01/02/2008 

   ذاتي 2016

 رسالة  

 ماجستير
  يش الغرابدراسات بيوتكنولوجية على انتاج ع

 
01/02/2006 

   ذاتي 2015

 Study Genes and Proteins Response of بحث  

Heavy Metals Tolerant Plants 
 

 
2013 

   المعهد 2015

 Breeding studies on some بحث  

agronomic and quality traits in 

rice(Oryza sativa L.) 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Developing New Egyptian Local Lines بحث  

of Tomato (Solanumlycopersicum L.) 
 

 
2013 

   المعهد 2017

 دراسات بيوتكنولوجية على نبات الشيكوريا بحث  
 

 
2010 

   المعهد 2015

 دراسات على تربية الطماطم باستخدام التكنولوجيا الحيوية بحث  
 

 
2011 

   المعهد 2015
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 Gene experession induced in faba bean بحث  
(ViciafabaL.) by Orobanchecrenata and its 

impact on the field level 

 
 

2013 
   المعهد 2017

 field Performance and Gene Expression of بحث  
Drought Stress Tolerance in Cotton 
(Gossypiumbarbadense L.) 

 

 

 

2013 

   المعهد 2017

 MORPHO-BIOCHEMICAL AND MOLECULAR- بحث  
STUDIES ON WHEAT (Triticumaestivum L 

 
 

2013 
   المعهد 2017

إنتاج مركبات - 3-2

حيوية جديدة 

باستخدام 

الميكروبات 

لتحسين 

المخصبات 

 الحيوية

عائد 

معرفى+الرسا

لة 

العلمية+البحو

 ث المنشورة

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

رى الدو

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

 النشر العلمى

البيوتكنولوجي

 ا البيئية 

البيوتكنولوجي

 ا الميكروبية

 

    

 رسالة

 ماجستير

التوصيف الجزيئي للجينات المقاومة للكربابينيم في 

 سالبة الجرام العزالت البكترية
01/10/2015 

   ذاتي 2018

 Potential activity of some biofertilizer بحث  

agents on antioxidant and 

phytochemical 

constituents of Faba bean plant. 

  

2013 

   المعهد 2015

إنتاج بعض - 3-3

المحاصيل 

الزراعية بوسائل 

النقل الجيني 

للصفات 

عائد 

عرفى+الرسام

لة 

العلمية+البحو

 ث المنشورة

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

البيولوجية 

 الجزيئية

البيوتكنولوجي

 ا النباتية
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االقتصادية أو  

النوعية أو 

المقاومة 

لألمراض أو 

الحشرات او 

الفيروسات 

 .النباتية

  رسالة

 دكتوراه
ضد االمراض الفيروسية في  RNA حث سكون ال

 الوراثي نبات بواسطة التحولال

السيمنار 

الدورى 

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

 النشر العلمى

01/10/2012 
   ذاتي 2017

 رسالة

 دكتوراه
التوصيف الجزيئي والحيوي لبعض الجينات من 

 سوسة النخيل الحمراء
01/02/2014 

   ذاتي 2017

 رسالة

 ماجستير

المقاوم لفيروس تجعد  TY-2 رسم خريطة لجين

الموجود على كروموسوم  واصفرار أوراق الطماطم

 . في الطماطم 11

07/10/2013 

   ذاتي 2017

 رسالة

 ماجستير

انتاج نباتات خاليه من الفيروس باستخدام تقنيات 

 زراعة االنسجة
01/02/2014 

   ذاتي 2017

 رسالة

 ماجستير

دراسات بيئية علي تلوث نبات اقتصادي ببعض 

 العناصر الثقيلة
01/10/2013 

   ذاتي 2017

 رسالة

 ماجستير

 التشخيص الجزيئي لفيروس المخلوى التنفسي

(RSV) 
15/09/2014 

   ذاتي 2018

 رسالة

 ماجستير

دراسات جزيئية على تحمل الفول البلدى لإلجهاد 

 البيئى
01/10/2015 

   ذاتي 2019

 LOW CADMIUM (LCD)ANOVEL بحث  

GENE RELATED TO CADMIUM 

TOLERANCE AND  

ACCUMULATION IN BRASSICA SP 

PLANT GENOTYPED  

 

 

2010 

   ذاتي 2016

 PROTEIN CHARACTERIZATION بحث  

FOR BRASSICA SP PLANT 

GENOTYPES UNDER HEAVY 

METALS STRESS 

 

 

2010 

   ذاتي 2016

 MOLECULAR STUDIES ON VIRUS بحث  

RESISTANCE GENE IN TOMATO 

PLANTS 

 

 

2013 

   ذاتي 2016

 Antisense of some yield components بحث  

and grain quality traits in rice(oryza 
 

 
2013 

   المعهد 2016
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sativa L) 

 Biochemical and pathological بحث  

characterization of leaf rust 

resistance in some Egyptian wheat 

cultivars 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 لصدأ األورال فى القمحالتوصيف الجزيئى لألستجابة  بحث  
 

 
2011 

   المعهد 2015

دراسات حزيئية على جينات المقاومة للفيروسات فى نباتات  بحث  
  الطماطم

 
2012 

   المعهد 2016

   هدالمع 2015 2012   الوراثية للنباتات االقتصادية باستخدام العناصر الثقيلة السمية بحث  

MORPHOLOGIICAL.PHYSIOLOGICAL.HISTOL بحث  
OGICALAND BIOCHEMICAL 
CHARACTERISTICS OF FABA BEAN (VICIA 
FABA L.) INFECTed BY BROOMRAPE 
(OROBANCHE CRENATA) 

 

   هدالمع 2018 2012 

 Biochemical and pathological بحث  
characterization of leaf rust resistance in 

some Egyptain wheat cultivars 

 
   هدالمع 2017 2012 

إنتاج األجنة - 3-4

الجسدية والبذور 

الصناعية 

للنباتات المهددة 

 باالنقراض

 عائد معرفى+

الرسالة 

 العلمية+

البحوث 

 المنشورة

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

الدورى 

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

 النشر العلمى

البيوتكنولوجي

 نباتيةا ال

 

    

   ذاتي 2017 01/02/2012   دراسات بيوتكنولوجية على بروتوبالست النخيل رسالة  
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 دكتوراه

 رسالة

 ماجستير

دراسات بيوتكنولوجية على دمج بروتوبالست 

 عصفور الجنة

 

01/02/2012 

 

   ذاتي 2017

 رسالة

 ماجستير
 01/10/2014 االجنه الجسدية في النباتات البستانيه

   ذاتي 2018

 رسالة

 ماجستير

دراسات بيوتكنولوجية على التباينات الجسدية في 

 نبات الجوجوباا
01/10/2013 

   ذاتي 2017

انتاج نباتات احادية باستخدام تقنية زراعة المتك فى  بحث  

 القمح

   المعهد 2016 2013  

انتاج نباتات احادية باستخدام تقنية زراعة المبيض  بحث  

 ى القمحف

   المعهد 2016 2013  

 Biotechnoligical studies on common بحث  

Chicory (Cichorium Intybus L) 

   المعهد 2015 2013  

انتاج حمض الروزمارينك من مزارع الشعيرات  بحث  

الجذرية الحد نباتات البيئة المصرية المهددة 

 باالنقراض باستخدام تصميم مفاعل حيوي مبتكر

مشروع   2018 2015  

 بحثي 

 

دراسة  - 3-5

بيوتكنولوجيا 

الحيوية لمزارع 

الخاليا واألنسجة 

النباتية 

 والحيوانية

عائد 

معرفى+الرسا

لة 

العلمية+البحو

 ث المنشورة

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

الدورى 

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

 النشر العلمى

البيوتكنولوجي

 ا النباتية

البيوتكنولوجي

 ا الحيوانية
 

مشروع   

 بحثي

 

 رسالة  

 ماجستير
 01/02/2014 دراسات بيوتكنولوجية على نبات البطاطس

   ذاتي 2018

 رسالة  

 ماجستير

دراسات بيوتكنولوجية على بعض المحاصيل 

 البستانيه
01/02/2014 

   ذاتي 2018

 رسالة  

 ماجستير
 01/10/2015 بيوتكنولوجية على المحاصيل البستانيهدراسات 

   ذاتي 2018

 رسالة  

 ماجستير
 01/02/2014 دراسات بيوتكنولوجيه على بعض النباتات

   ذاتي 2018
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 رسالة  

 ماجستير
 01/10/2013 دراسات بيوتكنولوجية على نبات الفراوله

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير
 01/02/2014 على بعض نباتات الزينة دراسات بيوتكنولوجية

   ذاتي 2018

 رسالة  

 ماجستير
 01/02/2009 دراسات بيوتكنولوجية على نباتات البطاطس

   ذاتي 2016

 رسالة  

 ماجستير
 01/10/2010 دراسات بيوتكنولوجية على نبات الموز

   ذاتي 2016

 رسالة  

 ماجستير

ت الخضر دراسات بيوتكنولوجيا على بعض نباتا

 باستخدام زراعة االنسجه
01/02/2011 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير

دراسات بيوتكنولوجية على بعض نباتات الزينه 

 باستخدام زراعة االنسجه
01/02/2011 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير

دراسات بيوتكنولوجية على أقلمة نبيتات نخيل البلح 

 زراعة االنسجة الناتجة بتقنية

  
01/10/2005 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير

دراسات بيوتكنولوجيا على بعض النباتات باستخدام 

 األنسجة تقنية زراعة
01/10/2011 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 دكتوراة
 01/02/2006 دراسات بيوتكنولوجية على نباتات الموز

   ذاتي 2017

 رسالة  

 دكتوراة

نباتية المصرية من إدخال أشجار الى الزراعة ال

 خالل إكثارها نسيجيا
01/10/2014 

   ذاتي 2018

 رسالة  

 ماجستير

االكثار الدقيق وتخزين الموز باستخدام تقنيات 

 زراعة األنسجة
01/02/2012 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير
 01/10/2015 دراسات على زراعة المتك في محاصيل البستانية

   ذاتي 2018

 رسالة  

 ماجستير

انتاج نباتات خاليه من الفيروس باستخدام تقنيات 

 زراعة االنسجة
01/02/2014 

   ذاتي 2018

 رسالة  

 ماجستير

دراسات على تأثير بعض المواد الكيماوية على إنتاج 

 شتالت الموز
01/10/2015 

   ذاتي 2018

 رسالة  

 ماجستير

ام دراسات بيوتكنولوجيا على بعض النباتات باستخد

 األنسجة تقنية زراعة
01/02/2013 

   ذاتي 2017

   ذاتي 2018 01/10/2014 دراسات بيوتكنوجيه الكثار وتطوير الموالح رسالة  
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 دكتوراة

 رسالة  

 دكتوراه

دراسات بيوتكنولوجية الستحداث سالالت جديده من 

 نبات الموز
01/02/2012 

   ذاتي 2017

   المعهد In Vitro Cultivation of potato plants   2013 2016 بحث  

 Article (in vitro study on germination بحث  

of date palm pollen grains and its 

impact on fruit quality)  

 

 

2013 

   المعهد 2016

 in vitro propagation of male date بحث  

palm(phonix dactylifera L0) using 

immature infiorescences and shoot 

tips explants 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Competitive study on lilium of cell بحث  

and in vivo plants of chicory and 

effect of after extract on growth  

 

 

2013 

   المعهد 2016

 In vitro direct and in direct propagation بحث  

of blackberry (Rubus sp.) 
 

 
2013 

   المعهد 2016

 Improved Micropropagation of بحث  

Cichorium intybus L. from Leaf Explant 
 

 
2013 

   المعهد 2016

 EFFECT OF PLANT GROWTH بحث  

CALLUS REGULATORS ON 

INDUCTION FROM SEEDLING 

L.    AND Ammi visnaga EXPLANTS OF 

PHENOLIC COMPOUNDS CONTENT 

 

 

2013 

   المعهد 2016

إنتاج  نباتات أحادية وثنائية متماثلة وراثيا باستخدام طرل  بحث  
  زراعة األنسجة فى القمح

 
2012 

   المعهد 2016

 دراسات بيوتكنولوجية على اشجارنخيل البلح المذكرة بحث  
 

 
2010 

   المعهد 2016

 رسالة  

 ماجستير

ماء على الخاليا في التأثيرات الجزيئية لملوثات ال"

 ."المربى محليا وفى االنبوب الجمبرى

  
01/10/2012 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير

دراسة العوامل المؤثرة على االصابة المرضية "

في مزارع (VSV)فبسيكيوالر ستوماتيتس للفيروس

  
01/10/2009 

   ذاتي 2017
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 ."الخلية

 رسالة  

 ماجستير

جنة باستخدام تقنية متغيرات التطور الزمني لال

 دراسات مفارنة -الجنين : مرور الزمن ونوعية

  
01/10/2016 

   ذاتي 2020

 رسالة  

 ماجستير

دراسة مقارنة بين تقنية الحقن المجهري باستخدام 

 الحقن المجهري التقليدية الليزر وتقنية

  
01/10/2016 

   ذاتي 2020

 رسالة  

 ماجستير

يس المساعد بالليزر في نتيجة الحمل في حاالت التفق

العمرية في نقل االجنة في اليوم الثالث  مختلف الفئات

 دراسات مفارنة -والرابع :

  

01/10/2016 

   ذاتي 2020

 رسالة  

 ماجستير

االنكماش الصناعي لتجويف اجنة الخامس والسادس 

 الليزر قبل عملية التجميد بواسطة استخدام نبضات

  
01/10/2016 

   ذاتي 2020

 رسالة  

 ماجستير
العالقة بين طريقة اختيار الحيوان المنوى المجهز 

 الزيتا والخصوبة بطريقة شحنة

  01/10/2011 

 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير
تأثير المنتجات النهائية لللخلية المعرضة للسكر 

 الشيخوخة لفترات طويلة على

  
01/10/2013 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير
وق الحرة على السائل المنوى وناتج الحقن دور الشق

 .المجهرى

  
01/02/2015 

   ذاتي 2019

 رسالة  

 ماجستير
دراسة كفاءة الحيوانات المجمدة والغير مجمدة على 

 المجهرى نتائج الحقن

  
01/02/2015 

   ذاتي 2019

 رسالة  

 ماجستير

العالج الهرمونى على قدرة الحيوان المنوى في 

الحمض النووى من التلف نتيجة  يةاالنسان في حما

 التخزين في المرضى الذين يعانون العقم لقلة

 الحيوانات المنوية

  

01/10/2013 

   ذاتي 2017

 رسالة  

 ماجستير

دراسة األثار المحتملة لتجديد وسائط المزارع في 

نمو وجودة األجنة أثناء األخصاب  اليوم الثالث على

 رىالمعملى في عمليات الحقن المجه

  

01/10/2014 

   ذاتي 2018

 رسالة  

 ماجستير
الجريبى وأثارها على  السائل  العناصر النادره في

 الوظائف اإلنجابيه

  
01/02/2013 

   ذاتي 2017
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 رسالة  

 ماجستير
دراسة تأثير تركيز الفركتوز في السائل المنوي على 

 المنوى ونتائج الحقن المجهرى مواصفات الحيوان

  
01/02/2015 

   ذاتي 2019

 رسالة  

 ماجستير

دراسة تاثير نسبة األوكسجين على نمو وجودة 

المعملى أثناء عملية الحقن  األجنة المنتجة باألخصاب

 المجهرى

  

01/10/2014 

   ذاتي 2018

رسالة   

 دكتوراه
دراسة إمكانية العدوى المتوطنة لفيروسات االلتهاب 

 الخاليا في مصر الكبدى في مزارع
 

   ذاتي 2018 01/10/2014 

رسالة   

 دكتوراه

دراسة الحمض النووى في سائل مستنبت االجنه 

االجنه في حاالت العالج بتقنية  البشريه كوسياه لتقييم

 الحقن المجهرى

 

 

01/10/2013 

   ذاتي 2018

رسالة   

 دكتوراه
التشخيص الوراثى لالجنة باستخدام التحليل التسلسلى 

 مستزرع االجنة المحرر في للحمض النووى

  
01/10/2015 

   ذاتي 2019

 رسالة  

 ماجستير

دراسات العالقه بين التعددات الشكليه فى الجينات 

للتحفيز اثتناء عمليه التخصيب فى  واستجابه المبيض

 المختبر

  

01/02/2014 

   ذاتي 2018

 رسالة  

 ماجستير
دراسة التعبير الجينى الحد الجينات المعبر عنها في 

 الرحم بطانةنسيج 

  
01/02/2012 

   ذاتي 2017

 RELATION BETWEEN NUMBER OF بحث  

RETREVED OOCYTES AND INTRA 

CYTOPLASMIC SPERM  

   المعهد 2016 2012  

 Sperm chromatin dispersion test in بحث  

explantation of ICSIqutcome 

   المعهد 2016 2012  

 Diagnostic value of sperm DNA بحث  

fragmentation for predicting outcome of 

assisted reproduction treatment  

   المعهد 2016 2012  

 Human sperm DNA damage in the بحث  

context of assisted reproductive 

techniques 

   المعهد 2016 2012  
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شرية بعد عملية دراسة االثار المترتبة من زراعة البويضات الب بحث  
 الحقن المجهرى على تطوير البالستوسيست ونتائج الحمل

   المعهد 2015 2011  

قيمة اختبار تشتت الحمض النووى للحيوانات  المنوية فى  بحث  
 تفسير نتائج الحقن المجهرى

   المعهد 2015 2012  

دراسة المتةيرات الكيمو حيوية التى توثر على حيوية  بحث  
 ت المنوية فى التلقيح الصناعىالحيوانا

   المعهد 2015 2012  

تاثير سالمة الحيوان المنوى على تكوين االجنة المخصبة  بحث  
 معمليا

   المعهد 2016 2012  

دراسة العالقة بين تركيز الدم من بعض المركبات السامة و  بحث  
الهرمونات الجنسية عند الذكور فاقدى النطاف الخاضعين 

 التلقيح الصطناعى لعمليات

   المعهد 2016 2012  

دراسة وحفظ  - 3-6

وجمع األصول 

عمل والوراثية 

قواعد للبيانات 

 لتنوع البيولوجي

عائد 

معرفى+الرسا

لة 

العلمية+البحو

 ث المنشورة

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

الدورى 

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

 لنشر العلمىا

المعلوماتية 

 الحيوية
 

    

 رسالة  

 ماجستير

دراسة التنوع الوراثي لالجهاد البيئي في القمح 

المورفولوجيه و الكيموحيويه  باستخدام الدالئل

 والجزيئيه

01/02/2009 

 

   ذاتي 2016

 رسالة  

 دكتوراه

حفظ االصول الوراثية لبعض النباتات باستخدام 

لحيويةا طرق التكنولوجيا  
01/10/2010 

   ذاتي 2016

 رسالة  

 دكتوراه

استخدام طرق وأدوات المعلوماتية الحيوية في 

 من أداء دواء تصميم دواء أو التحسين
01/02/2015 

   ذاتي 2018

 رسالة  

 دكتوراه

المعلوماتية الحيوية في شخصنة الدواء : التحليل 

 للمعلومات الجينية اإلكلينيكي
01/02/2015 

   ذاتي 2018

 رسالة  

 دكتوراه

استخدام البصمة الجينية للمريض في ممارسة 

 الصيدلة اإلكلينيكية
01/02/2015 

   ذاتي 2018

 رسالة  

 دكتوراه

تصميم اداة للبحث عن التتباعات المتكررة البسيطة 

لبعض الكائنات حقيقية النواة  في الجينوم الكامل

  
01/10/2012 

   ذاتي 2017
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 حدثباستخدام لغة البرمجة الموجهة بال

 رسالة  

 ماجستير

االكثار الدقيق وحفظ االصول الوراثية لقصب السكر 

 معمليا
 

 
01/02/2015 

   ذاتي 2018

 Assessing Genetic Diversity of wheat بحث  

genotypes using morphological 

molecular markers 

  

2012 

   المعهد 2016

 Genetic variations among the Red palm بحث  

weevil Rhynchophorus ferrugineus 

populations collected from Egypt 

  

2012 

   المعهد 2016

 Detection of genetic variability in Zea بحث  

mays inbred lines using SSR and SRAP 

markers 

  

2012 

   المعهد 2015

 Assessments of biodiversity of ornamental بحث  
Ficus species based on EST markers and 
morphplogical traits. 

 
 

2013 
   المعهد 2017

 SSR-based Genetic Diversity Assessment in بحث  
Tetraloid and Hexaploid wheat Populations 

 
 

2013 
   المعهد 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئي:في مجال البيئة و اإلصحاح البي - 4

 استخدام الكائنات الدقيقة في التخلص من المخلفات الزراعية والتسميد-

 تنقية مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي-
 

 التمويل التنفيذ فترة القسم( مؤشرات األنشطة المخرجات )الهدف(  البحوث مجال م
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 متابعة العائد/

 األداء

 )العلمي

 مسئولية

 التنفيذ

 مويلت النهاية البداية

 ذاتي

 تمويل

 خارجي

 اإلجمالي

4-

1 

استخدام الكائنات  - -

الدقيقة في التخلص من 

المخلفات الزراعية 

 وإعادة تدويرها وتحولها

إلى مواد عضوية 

 كمخصبات حيوية

 .والصناعة

 

عائد 

معرفى+الرسالة 

العلمية+البحوث 

 المنشورة

 

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

ر السيمنا

الدورى 

المقابلة 

الدورية 

بين الباحث 

 والمشرف

النشر 

 العلمى

البيوتكنولوجيا 

 الميكروبية 

البيوتكنولوجيا 

 البيئية
 

    

االنتاج العالي للسماد الحيوي من بعض  ماجستير رسالة

 لالعالف الفطريات الستخدامها كاضافات
01/10/2015 

   ذاتي 2018

ه الحيوية باستخدام انتاج االسمد ماجستير رسالة

 يوتيليتيس الترايكودراما والكانديدا
01/02/2015 

   ذاتي 2018

 ماجستير رسالة
المعالجة الكيميائية والميكروبية للمخلفات 

 االسمدة السامة الناتجة من صناعة
01/10/2012 

   ذاتي 2016

 THE PROMOTIVE EFFECT بحث

OF DIFFERENT 

CONCENTRATIONS OF 

MARINE ALGAE AS 

BIOFERTIZERS ON 

GROWTH TH AND YIELD 

OF MAIZE 

  

2012 

   المعهد 2016

 BIOTECHNOLOGY AND ITS بحث

APPLICATIONS IN THE 

FIELD OF SUSTAINABLE 

AGRICULTURA 

DEVELOPMENT 

  

2012 

   المعهد 2016
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 ماجستير رسالة
دراسات بيوتكنولوجية علي البكتريا 

 مجمدة الرمال
 

 

01/10/2013 

   ذاتى 2017

تحضير وتوصيف ودراسة التركيب  ماجستير رسالة

 الكيميائي لمتراكبات الكوبلت والحديد

 ودراسة التأثير البيولوجي لها

 

 

01/02/2015 

   ذاتى 2019

مضادات االنشطه البيولوجيه لبعض  ماجستير رسالة

 متراكبات المعادن المخلقه حديثا

 يهوتطبيقاتها البيئ

 

 

01/10/2013 

   ذاتي 2018

دراسه التركيب الكيميائي والتأثير  ماجستير رسالة

 التشعيعي باستخدام اشعه جاما علي

متراكبات العناصر االنتقاليه ودراسه 

 التأثير البيولوجي لها

 

 

01/10/2015 

   ذاتي 2019

دراسة التأثير التشعيعي باستخدام اشعة  ماجستير رسالة

العناصر  عض متراكباتجاما علي ب

 ودراسة التطبيقات البيولوجية لها

 

 

01/02/2015 

   ذاتي 2019

التراكم الميكروبي للمعادن الثقيلة وامكانية  ماجستير رسالة

 تطبيق ذلك علي البيئة
 

 
01/02/2016 

   ذاتي 2020

دور الكمبوست الوظيفى فى المكافحة الحيوية  بحث
نظام الزراعة لبةض امراض الفاصوليا تحت 

 العضوية
 

   المعهد 2016 2013 

درايسات بيئية ألمكانية األستفادة من بعض  بحث
المخلفات الزراعية ألنتاج بعض األنزيمات الهامة 

 اقتصاديا
 

   المعهد 2016 2012 

         

4-

2 

استخدم بعض  -

الميكروبات في المكافحة 

الحيوية لبعض اإلمراض 

 النباتية.

 

عائد 

عرفى+الرسالة م

العلمية+البحوث 

 المنشورة

 

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

البيوتكنولوجيا 

 البيئية

البيوتكنولوجيا 

 +الحيوانية

 

    

   ذاتي 2020 01/10/2016دراسات متقدمة علي المكافحة الحيوية  دكتوراه رسالة
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بعض أمراض الخضر تحت نظمل الزراعة  

 المحمية

 

الدورى 

المقابلة 

الدورية 

بين الباحث 

 والمشرف

النشر 

 العلمى

 

دراسات بيوتكنولوجية على مركبات  ماجستير رسالة

والبكتريا من  مضادة للنيماتودا والفطريات

 نبات الشيكوريا

01/02/2011 

   ذاتي 2017

انتاج المبيدات الحشريه الحيوية باستخدام  ماجستير رسالة  

 ثيرنجينثز ايكودراما وباسيلوسالتر
01/10/2015 

   ذاتي 2018

نشاط مضادات البكتريا االنتقائى ليرقات  ماجستير رسالة  

االجنحة :  الخشف الزغبى )ثنائيات

الخوتعيات( ضد البكتريا المسببة 

 لالمراض

01/10/2015 

   ذاتي 2018

وية االتجاهات الحديثة في المكافحة الحي ماجستير رسالة  

باستخدام  لنيماتودا تعفن الجذور

 التكنولوجيا الحيوية

 

 

01/02/2007 

   ذاتي 2015

االتجاهات الحديثة في المبيدات الحيوية  ماجستير رسالة  

الكامنة  لمقاومة بعض امراض البطاطس

في التربة تحت نظم الزراعة العضوية 

 والجلوبال جاب

 

 

01/10/2013 

   ذاتي 2017

االتجاهات الحديثة في مكافحة أمراض  يرماجست رسالة  

العضوية  البطاطس تحت نظم الزراعة

 والجلوبال جاب

 

 

01/10/2013 

   ذاتي 2017

المكافحة الطبيعية للنيماتودا المتطفلة على  ماجستير رسالة  

المحاصيل  النبات التى تصيب بعض

 االقتصادية بإدخال التكنولوجيا الحيوية

 

 

01/02/2015 

   يذات 2019

إستخدام التكنولوجيا الحيوية في نباتات  ماجستير رسالة  

تعقد الجذور في  الفلف المصابة بنيماتودا

 األراضى الرملية

 

 

01/02/2015 

   ذاتي 2019

   ذاتي 2020 01/10/2016   كفاءة بعض النباتات في المقاومة الحيوية ماجستير رسالة  

فحة الحيوية دور الكمبوست الوظيفى فى المكا بحث  
لبةض امراض الفاصوليا تحت نظام الزراعة 

   المعهد 2016 2011  
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 العضوية

 Effects of some red algae on بحث  

antioxidant and phytochemicals 

content of Maize (Zea mays L.) 

plants 

 

 

2013 

   المعهد 2015

استخدام بعض الطحالب لتةذية النباتات والتحكم  بحث  
   المعهد 2015 2012   الحيوى فى الفطريات الممرضة

4-

3 

تنقية مياه الشرب  -

والصرف الصحي 

 والصناعي

عائد 

معرفى+الرسالة 

العلمية+البحوث 

 المنشورة

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

الدورى 

المقابلة 

الدورية 

بين الباحث 

 والمشرف

النشر 

 العلمى

ولوجيا البيوتكن

 البيئية
 

مشروع   

 بحثي

 

إستخدام المحفزات المثبته في المعالجة  رسالة دكتوراه  

 بالصبغات الحيوية للمياه الملوثة

 
01/02/2016 

   ذاتي 2020

الكشف عن فيروس االلتهاب الكبدي أ في  ماجستير رسالة

 والمعالجة مياه المجاري المفتوحة
01/10/2016 

   ذاتي 2019

دراسة تأثير المعالجات المتعددة في نوعية  ماجستير الةرس

 السادات مياه الشرب بمدينة
01/10/2010 

   ذاتي 2016

تحديد التغيرات الموسمية في مجتمعات  ماجستير رسالة

في مصادر  البكتيريا المؤكسدة لألمونيا

المياه الخام والعالقات الكيميائية 

 والفيزيائية المرتبطة بها

01/02/2013 

   ذاتي 2017

   ذاتي 2018 01/10/2015 تحسين مياه التبريد لألغراض الصناعية ماجستير رسالة

المعالجة البيولوجية لمياه الصرف بواسطة  ماجستير رسالة

 الطحالب الطازجة والجافة
01/02/2016 

   ذاتي 2018

تطوير وتعظيم المياه المنتجة من محطة  ماجستير رسالة

بالشركة سبيرو  المعالجة للمياه الصناعية

 مصر

01/10/2012 

   ذاتي 2016

دراسة بيوتكنولوجية لالصحاح الحيوي  ماجستير رسالة

 الدوائية الميكروبي لبعض المخلفات
01/02/2012 

   ذاتي 2016

دراسة بيوتكنولوجية للبروتينات المعدنية  ماجستير رسالة

 كنةالمم وتطبيقاتها البيئية
01/02/2010 

   ذاتي 2015
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تقييم كفاءة معالجة مياه الشرب في شبين  ماجستير رسالة

 مصر -المنوفية  -الكوم 
01/10/2011 

   ذاتي 2015

تقييم نوعية مياه الشرب المنتجة من  ماجستير رسالة

منطقة  محطات المعالجة المدمجة في

 مصر-شبين الكوم-القاصد

01/02/2012 

   اتيذ 2016

دراسات ميكروبية علي محطة مياة  ماجستير رسالة

 مصر-الشرب في محافظة جنوب سيناء
01/10/2011 

   ذاتي 2015

دراسات كيميائية وبيئية علي ملوثات نهر  ماجستير رسالة

 -المياه بفرع رشيد  النيل وعالقتها بجودة

 مصر

01/10/2014 

   ذاتي 2018

بيئية علي تأثير معامالت األكسدة  دراسات ماجستير رسالة

الغزل  المختلفة لمياه صرف مصنع

 والنسيج والصباغة

 

 

01/10/2012 

   ذاتي 2016

دراسات بيئية علي الموثات الهيدروكربون  ماجستير رسالة

معالجة مياه  البترولية الخاصة بعمليات

 أبار انتاج زيت البترول الخام

 

 

01/02/2015 

   ذاتي 2018

تقييم نوعية مياه الشرب المنتجة من  ماجستير الةرس

 محطات المعالجة المدمجة في

 مصر -منطقةالمريوطية محافظة الجيزة

 

 

01/02/2014 

   ذاتي 2018

معالجة بيولوجية وكيموفزيقية للمياه  ماجستير رسالة  

مياه أبار  المالحة الخاصة بعمليات معالجة

 إنتاج زيت البترول الخام

 

 

01/02/2013 

   ذاتي 2017

دراسات بيئية علي تأثير الملوثات الخاصة  ماجستير رسالة  

الصناعي بمحطة  للمياه العكرة والصرف

 -مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان 

 القاهرة الكبري

 

 

01/02/2015 

   ذاتي 2018

تقييم نوعية مياه الشرب المنتجة من  ماجستير رسالة  

منطقة  في محطات المعالجة المدمجة

 مصر-محافظة المنوفية-منوف

 

 

01/02/2013 

   ذاتي 2017

تقييم نوعية المياه المنتجة من خطوات  ماجستير رسالة  

معالجة المياه  العالج المختلفة من محطات
 

 
01/02/2016 

   ذاتي 2018
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 المدمجة

تنشيط واعادة استخدام تراب تبيض زيت  ماجستير رسالة  

 اه الصرفالطعام في معالجة مي
 

 
01/10/2015 

   ذاتي 2018

معالجة مياه الصرف بواسطة بعض  ماجستير رسالة  

الزالة  الطرق البيوتكنولوجية والميكروبية

مركبات عنصري الكادميوم والكروم 

 االضرار والمنافع الناتجة

 

 

01/10/2015 

   ذاتي 2018

اعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف  ماجستير رسالة  

 جة من مصنع انتاج األدويةالنات
 

 
01/10/2013 

   ذاتي 2017

تقييم نوعية المياه المنتجة من المصادر  ماجستير رسالة  

 المياه الخام المختلفة وتابعيتها لنوعية
 

 
01/02/2015 

   ذاتي 2018

دراسات بيئية علي التأثيرات المختلفة  ماجستير رسالة  

لشرب لمياه ا للمعامالت األكسدة المختلفة

 والصرف

 

 

01/10/2015 

   ذاتي 2018

تحديد التغيرات الموسمية في مجتمعات  ماجستير رسالة  

في مصادر  البكتيريا المؤكسدة لألمونيا

المياه الخام والعالقات الكيميائية 

 والفيزيائية المرتبطة بها

 

 

01/02/2013 

   ذاتي 2017

ة البحرية التلوث بالنفط واثره علي البيئ ماجستير رسالة  

 وطرق معالجته
 

 
01/02/2016 

   ذاتي 2019

التقييم الكمي للمعادن الثقيلة وجدوى  بحث  

المعالجة الميكروبية في محطات مياه 

 الشرب

 

 

2014 

   المعهد 2016

التعيين الكمى للمعادن الثقيلة وجدوى المعالجة  بحث  
  الميكروبية فى محطات معالجة المياة الشرب

   المعهد 2015 2011 

دراسة تاثير اضافة انواا مختلفة من كيماويات  بحث  
الترويب على نواتج التطهير الثانوية فى مياه 

 الشرب
 

   المعهد 2015 2010 

دراسات ميكروبية على محطة مياة الشرب فى  بحث  
  مصر –المنصورة  –محافظة بلقاس 

   المعهد 2016 2011 

المصادر المختلفة  نوعية المياة المنتجة من بحث  
  والمحطات المدمجة لمعالجة المياة

   المعهد 2016 2012 
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تحديد التةيرات الموسمية فى مجتمعات البكتيريا  بحث  
المؤكسدة لألمونيا فى مصادر المياة الخام 
 والعالقات الكيميائية والفيزيائية المرتبطة بها

 
   المعهد 2016 2013 

ملوثات الهيدروكربون دراسات بيئية على ال بحث  
البترولية الخاصة بعمليات معالجة مياة ابار انتاج 

 زيت البترول خام
 

   المعهد 2016 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في مجال الصناعة: - 5

 دراسة االستفادة من النواتج الثانوية لنباتات الطبية -

 استنباط السالالت الميكروبية المستخدمة في الصناعات المختلفة. -
 

  البحوث جالم م

 )الهدف(

 المخرجات

 العائد/

 مؤشرات األنشطة

 متابعة

 األداء

 القسم(

 )العلمي

 مسئولية

 التنفيذ

 التمويل التنفيذ فترة

 تمويل النهاية البداية

 ذاتي

 تمويل

 خارجي

 اإلجمالي

5-

1 

دراسة  -

بيوتكنولوجيا 

الحيوية للمركبات 

الثانوية  للنباتات 

 الطبية
 

عائد 

رسالة معرفى+ال

العلمية+البحوث 

 المنشورة

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

الدورى 

البيوتكنولوجيا 

 الصناعية

البيوتكنولوجيا 

 النباتية

 

مشروع   

 بحثي

 

اد الفعالة دراسات بيو تكنولوجية على انتاج المو ماجستير رسالة

 الطبية من بعض النباتات
01/02/2014 

   ذاتي 2018
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 ماجستير رسالة
 دراسات بيوتكنولوجية على بعض النباتات الطبية

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

النشر 

 العلمى

01/02/2014 
   ذاتي 2018

تقدير بعض المستخلصات العشبية كمركبات  ماجستير رسالة

 التحليلية الحديثة صيدالنية باستخدام بعض الطرق

 

01/02/2012 

 

   ذاتي 2017

دراسات بيوتكنولوجية وكيمونباتية على بعض  ماجستير رسالة

 .النشاط المضاد للميكروبات النباتات الطبية ذات
01/02/2015 

    

انتاج المركبات الثانوية من نباتات الونكا  ماجستير رسالة

 بيوتكنولوجية الحيوية بإستخدام اساليب التقنية
01/02/2014 

   ذاتي 2018

دراسات معمليه على المركبات الثانويه لبعض  ماجستير رسالة

 النباتات
01/02/2016 

   ذاتي 2019

دراسة تأثير بكتريا حمض الالكتيك على  ماجستير رسالة

بعض النباتات  مضادات األكسدة المستخلصة من

 المصرية

05/10/2015 

   ذاتي 2019

اد للميكروبات من المستخلصات التأثير المض ماجستير رسالة  

إستخدامها لمقاومة الميكروبات  النباتية وإمكانية

 . الممرضه للجلد

 

 

25/10/2015 

   ذاتي 2019

مزارع الشعيرات الجزرية لبعض النباتات  ماجستير رسالة  

كمصدر بديل للمواد  المصرية في منطقة سيناء

 الفعالة صيدليا

 

 

01/02/2016 

   ذاتي 2019

تطبيق المستخلصات النباتية وبكتريا البروبيوتيك  ماجستير الةرس  

 الميكروبية الناتجة من الغذاء لمقاومة الممرضات

. 

 

 

18/02/2015 

   ذاتي 2019

انتاج بعض المنتجات الثانوية تحت ظروف  ماجستير رسالة  

 تخميرية مختلفة
 

 
01/02/2014 

   ذاتي 2018

ولوجية على انتاج المواد الفعالة دراسات بيو تكن ماجستير رسالة  

 الطبية من بعض النباتات
 

 
01/02/2014 

   ذاتي 2018

   ذاتي 2017 01/10/2013   النشاط المضاد للكانديد لبعض النباتات الطبية ماجستير رسالة  

تقييم وتطبيق النشاط المضاد لكانديدا لبعض  ماجستير رسالة  

 النباتات الطبية
 

 
01/10/2011 

   ذاتي 2016
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التأثير الوقائي للمستخلصات العشبية ذات التأثير  ماجستير رسالة  

الحماية من االجهاد التأكسدي  المضاد لألكسدة في

 لبعض األدوية المضادة للسرطان

 

 

05/10/2015 

   ذاتي 2019

النشاط المضاد للميكروبات لبعض النباتات الطبية  ماجستير رسالة  

 تريا الغذائية الممرضةالبك وتطبيقه لمقاومة
 

 
12/09/2011 

   ذاتي 2016

دراسات كيموحيوية على المركبات الفعالة في  ماجستير رسالة  

 . نبات دوفاليس كافارا
 

 
19/10/2016 

   ذاتي 2019

اإلنتاج الميكروبي ألحد أنزيمات إزالة المواد  ماجستير رسالة  

 الجاتروفا السامة من كسب بذور
 

 
01/10/2016 

   ذاتي 2020

   ذاتي 2018 01/02/2014   دراسات بيوتكنولوجية لبعض النباتات العطرية ماجستير رسالة  

دراسات معملية على إنتاج األيض الثانوي من  ماجستير رسالة  

 .بعض النباتات الطبية
 

 
01/10/2012 

   ذاتي 2016

تأثير بعض األسمدة الحيوية على االنتاجية  ماجستير رسالة  

 .الثانوية لنبات الفلفل الحلو والجودة والمركبات
 

 
01/10/2013 

   ذاتي 2017

   ذاتي 2017 01/10/2013   دراسات بيوكيميائية على بعض النباتات الطبية ماجستير رسالة  

دراسات تكنولوجية حيوية على بعض النباتات  ماجستير رسالة  

تقنيات الزراعة  الطبية والعطرية من خالل

 .نسجهاال

 

 

01/02/2013 

   ذاتي 2017

   ذاتي 2020 19/10/2016   التأثيرات البيولوجية لبعض النباتات الطبية ماجستير رسالة  

 Effect of plant Growth regulators بحث  

on callus induction from seedling 

explants of ammi visnaga L0 and 

phenoliccompounds content 

 

 

2012 

   المعهد 2016

 Callus Induction treatments بحث  

infiuence Antimicrobial effect of 

tissue culture-derived thuju 

orientalis  L’is 

 

 

2012 

   المعهد 2016

 EFFECT OF LIGHT INTENSITY بحث  

ON SOME SECONDARY 

METABOLITES OF ARTEMISIA 

ABROTANUM L. BY TISSUE 

 

 

2013 

   المعهد 2016
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CULTURE TECHNIQUE 

 Callus Induction treatments بحث  

influence secondary metabolite 

production and Antimicrobial 

effect of tissue culture-derived 

Thuja orientalis L 

 

 

2012 

   المعهد 2016

   المعهد 2015 2011   التحوالت الميكروبية ألحد مركبات األعشاب الثانوية بحث  

5-

2 

تقييم جودة  -

 .األغذية واألعالف

عائد 

معرفى+الرسالة 

العلمية+البحوث 

 المنشورة

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

الدورى 

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

النشر 

 العلمى

البيوتكنولوجيا 

 الصناعية
 

    

دراسات جزيئية لبعض السالالت البكتيرية  رسالة دكتوراه  

وتأثير بعض النباتات  المسببة للتسمم الغذائي

 الطبية علي هذه السالالت

01/02/2014 

   ذاتي 2018

دراسة جزيئية للميكروبات الملوثة للمكمالت  رسالة دكتوراه  

 التخلص منها الغذائية الدوائية وطرق
01/02/2015 

   ذاتي 2019

دراسات جزيئية على استخدام المضافات الغذائية  ماجستير رسالة  

 في حيوانات التجارب
01/02/2010 

   ذاتي 2016

دراسات جزئية علي استخدام ورد النيل كغذاء  ماجستير رسالة  

 لحيوانات التجارب
08/03/2010 

   ذاتي 2017

دراسات بيوكيميائية على بعض الخضروات  ماجستير رسالة  

 ةالمجمد
08/02/2015 

   ذاتي 2018

دراسات بيولوجية جزيئية وبيوكيميائية على  ماجستير رسالة  

النحل وغذاء ملكات النحل  الدور الوقائي للقاح

ضد التسمم بمبيدات الكارباميت الحشرية في 

 . البيضاء ذكور الجرذان

20/10/2011 

   ذاتي 2016

المنتجات الغذائية التقييم الميكروبي لبعض  ماجستير رسالة  

 المصنعة
01/10/2008 

   ذاتي 2015

الخصائص الجديدة الناتجة من خلط زيت السمسم  ماجستير رسالة  

 االخرى مع الزيوت النباتية
 

 
01/02/2012 

   ذاتي 2016

   ذاتي 2016 14/03/2012  دراسة مقارنة بين المعامالت الحرارية والغير  ماجستير رسالة  
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منتقلة عن المسببات المرضية ال حرارية في تثبيط

 طريق الغذاء

   ذاتي 2016 16/03/2011   القيمة الغذائية لبعض سالالت البادئ ماجستير رسالة  

مقارنة بين استخدام الطرق التقليدية والطرق  ماجستير رسالة  

 بعض السالالت البكتيرية الحديثة في الكشف عن
 

 
01/02/2011 

   ذاتي 2016

تأثير ظروف التعبئة على فترة الصالحية لالعذية  ماجستير الةرس  

 المعلبة
 

 
01/02/2011 

   ذاتي 2016

دراسات تكنولوجية حيوية لبعض مكسبات الطعم  ماجستير رسالة  

 والرائحة
 

 
01/02/2010 

   ذاتي 2016

التوصيف الوراثي للمقاومة للمضادات الحيوية  ماجستير رسالة  

البكتريا الموجبة لصبغة  ية فيوالمسببات المرض

 جرام من اللبن ومنتجاته

 

 

01/10/2013 

   ذاتي 2017

 Genetic screening of biogenic amines بحث  

production capacity from some lactic 

acid bacteria strains. 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 impact of lactic acid bacteria and بحث  

bifidobacterium on the survival of 

bacillus subtilus during fermentation 

of wheat sourdough 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 ,Usage of genetically modified rice بحث  

maize and soy in commercial food 

products in Kingdom of Saudi Arabia 

market 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Composition and rheological بحث  

properties of flour and dough from 

genetically modified wheat (Triticum 

aestivum L.) Hi-Line 111 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 تأثير األغذية الموجهة لألطفال على بكتريا البروبيوتف بحث  
 

 
2011 

   المعهد 2015

لى بكتريا تأثير األغذية الموجهة لألطفال ع بحث  

 البروبيوتك
 

   المعهد 2015 2013 
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تطبيق استخدام الكيتوزان الفطرى   بحث  

 كمادة حافظة طبيعية لألغذية

   المعهد 2015 2012  

تطبيق استخدام الكيتوزان الفطرى   بحث  

 كمادة حافظة طبيعية لألغذية

  
2011 

   المعهد 2015

5-

3 

إنتاج وتحسين  -

مركبات حيوية 

)مضادات طبيعية 

-إنزيمات-حيوية

البوليمرات( 

واستخدمها كبدائل 

 .للمركبات الكيماوية

 

عائد 

معرفى+الرسالة 

العلمية+البحوث 

 المنشورة

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

الدورى 

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

النشر 

 العلمى

البيوتكنولوجيا 

 الصناعية

كنولوجيا البيوت

 الميكروبية

البيوتكنولوجيا 

 البيئية

 

مشروع   

 بحثي

 

اإلنتاج الميكروبي لألوكسينات تحت ظروف  دكتوراه رسالة

 تخميرية

 

20/02/2012 

 

   ذاتي 2017

   ذاتي 2017 15/10/2012 . إنتاج البروبيوتك تحت ظروف تخميرية مختلفة دكتوراه رسالة

لجزيئات ازوالت / أو ازينات نشطة تخليق  دكتوراه رسالة  

 لمقاومة البكتيريا المتوقع وقياس نشاطها بالنسبة
01/02/2016 

   ذاتي 2019

   ذاتي 2020 01/10/2016 التحول الحيوي ألحد المركبات الثانوية دكتوراه رسالة  

اإلنتاج الميكروبى ألحد المضادات الحيوية  دكتوراه رسالة  

 باألرجنين نيةباستخدام مصادر غ
01/10/2016 

   ذاتي 2020

دراسة وراثية وكيموحيوية للتأثير الواقي لبعض  رسالة دكتوراه  

 سمية االكريالميد المركبات الطبيعية ضد
01/10/2013 

   ذاتي 2017

التوصيف البيوكيميائي والتعريف الوراثي لبعض  ماجستير رسالة  

 مثبطات البيتاالكتاميز

  
01/10/2013 

   ذاتي 2017

تقدير بعض المضادات الحيوية كمركبات  ماجستير رسالة  

 صيدالنية باستخدام بعض الطرق التكنولوجيا

 التحليلية الحديثة

  

01/02/2012 

   ذاتي 2017

تنقية وتوصيف بروتين انزيم الزيالناز وكلونة  ماجستير رسالة  

 بكتيرة معزولة من التربة الجين المسئول عنه من
 

 
01/02/2015 

   ذاتي 2018

تنقية وتوصيف بروتين انزيم اليباز وكلونة الجين  ماجستير رسالة  

 البكتريا المسئول عنه من
 

 
01/10/2015 

   ذاتي 2018

دراسات علي تأثير فلوريد الصوديوم  ماجستير رسالة  

إزالة الفيلم  واالمبيسللين والكلورهكسيدين علي

 يوتانسالبكتيري للميكروب السبحي م

 

 

01/10/2014 

   ذاتي 2018
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التوصيف البيوكيميائي والتعريف الوراثي لبعض  ماجستير رسالة  

 مثبطات البيتاالكتاميز
 

 
01/10/2013 

   ذاتي 2018

تنقية وتوصيف ومعرفة وتتابع القواعد  ماجستير رسالة  

 الماناناز من البكتريا النيتروجينية لجين انزيم
 

 
01/10/2015 

   اتيذ 2018

التوصيف الوراثي للمقاومة للمضادات الحيوية  ماجستير رسالة  

البكتريا الموجبة لصبغة  والمسببات المرضية في

 جرام من اللبن ومنتجاته

 

 

01/10/2013 

   ذاتي 2018

التحلل الحيوي للزيت الخام بواسطة بعض  ماجستير رسالة  

 الكائنات الحية الدقيقة
 

 
01/10/2015 

   ذاتي 2018

اعادة تدوير تراب تبيض الزيت كمصدر  ماجستير رسالة  

 الكائنات الدقيقة لمركبات عضوية هامة باستخدام
 

 
01/10/2014 

   ذاتي 2018

دراسات جزيئيه علي االستربتوكوكس بيوجين  ماجستير رسالة  

ودراسة تأثير مستخلص  متعددة المقاومة للعقاقير

 روباتالزنجبيل كمركب طبيعي مضاد للميك

 

 

01/02/2016 

   ذاتي 2019

تنقية وتوصيف بروتين انزيم الجينات لياز  ماجستير رسالة  

 من بكتريا المسئول عنه وتحليل سكونس الجين
 

 
01/10/2015 

   ذاتي 2019

حساسية البكتريا البحريه الممرضه للعديد من  ماجستير رسالة  

 المختلفه المضادات الحيويه
 

 
01/02/2014 

   ذاتي 2018

التوصيف الجزيئي لميكروب القولون العصوي  ماجستير رسالة  

 المعزول من بداري التسمين ()االيشريشيا كوالي
 

 
01/02/2015 

   ذاتي 2018

دراسة مدي حساسية بعض الميكروبات المرضية  ماجستير رسالة  

 الحيوية المعزولة محليا للمضادات
 

 
01/10/2010 

   ذاتي 2018

انتاج اندول حمض الخليك من البكتريا وتطبيقه  اجستيرم رسالة  

 في العالج الضوئي
 

 
01/02/2014 

   ذاتي 2018

دراسة النمط المظهري والجيني لبكتيريا  ماجستير رسالة  

المقاومة لمجموعة  االشيريشيا القولونية

 المضادات الحيوية الفلوروكينولون

 

 

01/02/2015 

   ذاتي 2018

دراسة النمط المظهري والجيني لبكتريا الكلبسيلال  رماجستي رسالة  

المضادات الحيوية  المقاومة لمجموعة

 الفلوروكينولون

 

 

01/02/2015 

   ذاتي 2018

   ذاتي 2018 01/10/2012   تعظيم إنتاج األلجينات البكتيرية وتطبيقاتها الطبية ماجستير رسالة  
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موحيويه لتاثير دراسات ميكروبيولوجيه وكي ماجستير رسالة  

 المنتجات الطبيه الكلور كمعقم علي بعض
 

 
01/02/2014 

   ذاتي 2018

كشف وتوصيف المكورات العنقودية المعزولة  ماجستير رسالة  

 الصيدالنية من بعض المنتجات
 

 
01/02/2016 

   ذاتي 2019

دراسة الشكل المظهري والجيني لميكروب  ماجستير رسالة  

المضادات  م لمجموعةالسيدوموناس المقاو

 الحيوية الكاربابينام

 

 

01/02/2015 

   ذاتي 2018

استخدام عملية التخمر في انتاج بروتين واحد من  ماجستير رسالة  

 . مصدر ميكروبي
 

 
25/10/2015 

   ذاتي 2018

إنتاج االحماض الدهنية العديدة الغير مشبعة  ماجستير رسالة  

 ميكروبيا  
 

 
08/10/2012 

   تيذا 2016

استخدام البروبيوتك في تصنيع بعض االغذية  ماجستير رسالة  

 . الوظيفية
 

 
15/10/2012 

   ذاتي 2016

استخدام أحد التقنيات الحيوية النتاج احد  ماجستير رسالة  

 . الصبغات الطبيعية
 

 15/10/2012 

 

   ذاتي 2016

من  دراسات بيوتكنولوجية علي انتاج الكيتوزان ماجستير رسالة  

 كمواد مضادة للميكروبات الفطريات وتطبيقاتة
 

 
01/02/2011 

   ذاتي 2016

التأثير البيولوجي لمركب طبيعي منتج بواسطة  ماجستير رسالة  

 المعرضة الشعة جاما احد الكائنات الدقيقة
 

 
01/10/2010 

   ذاتي 2016

   ذاتي 2016 01/02/2012   انتاج الجلوتاثيون الميكروبى ماجستير رسالة  

   ذاتي 2020 04/02/2016   دراسات كيموحيوية علي إنتاج إنزيم الفيتيز ماجستير رسالة  

دراسة بيوتكنولوجية عن انتاج بعض اإلنزيمات  ماجستير رسالة  

 المخلفات الصناعية الهامة إقتصاديا من بعض
 

 
01/02/2012 

   ذاتي 2016

 ماجستير رسالة  
  . ات التخمر الصلبةتصميم مفاعل حيوي لعملي

 
01/02/2016 

مشروع   2020

 بحثى

 

 Validation of Melamine and بحث   

Cyanuric acid analysis using LC-

MS/MS 

 

 

2012 

   المعهد 2016

 Identification of potentially probiotic بحث  

bacteria from traditional dairy 

product (LABAN RAYEB) of 

 

 

2012 

   المعهد 2016
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EGYPT 

 production of B-Glucosidase by بحث  

Aspergillus niger on wheat bran and 

glycerol in submerged culture: 

factorial Experimental Design and 

process Optimization 

 

 

2012 

   المعهد 2016

 Response Surface Methodology for بحث  

Optmization of Genistin 

Deglycosylation using B-giucosidase 

Enzyme and the Effect of 

Deglycosylation on soyflour 

Antioxidant Activity 

 

 

2012 

   المعهد 2016

 Production of fungal chitosan from بحث  

date wastes and its application as a 

biopreservative for minced meat 

 

 

2013 

   المعهد 2016

 Purification characterization and بحث  

cloning of alkaliphilic cellulose – 

encoding gene (cell 2A) from 

bacillus licheis form strain MIK7       

       

 

 

2013 

 المعهد 2016

 

 

سالالت بكتيرية مصرية جديدة محبة للحرارة  بحث  

 ياز محتمل الحرارةكمنتجة النزيم البروت
 

 
2013 

 المعهد 2016
 

 

 EVALUATION OF THE بحث  

CHOLESTEROL LOWERING 

EFFECT OF LACTOBACILLUS 

CASEI AND LACTOBACLLIUS 

PLANTARUM VERSUS 

SPIRULINA PLATENSIS IN 

VITRO 

 

 

2013 

 المعهد 2016

 

 

 purification, characterization and بحث  

sequence analysis of alginate lyase 
 

 
2013 

 المعهد 2015
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gene bacterium 

 Purification,characterization and بحث  

sequence of mannanase from 

bacterium 

 

 

2013 

 المعهد 2015

 

 

 Production and characterization of بحث  

antibacterial active substance from 

algae 

 

 

2013 

 عهدالم 2015

 

 

 Evaluation and characterization of بحث  

Polyhydroxy butyrate produced by 

Azotobacter chroococcum 

 

 

2012 

 المعهد 2015

 

 

 Lipids extraction from the green alga بحث  

Ankistrodesmus falcatus using 

different methods 

 

 

2012 

 المعهد 2015

 

 

 Biochemical Detection of Phenolic بحث  

Compounds and Peroxidase in 

NewLocally Improved Tomato Lines 

by using HPLC 

 

 

2014 

 المعهد 2016

 

 

التصنيع الحيوي لعديدات التسكر ذات الفاعلية  بحث  

 الصيدالني

 

 

 

2014 

 المعهد 2016

 

 

الميكروبات  دراسة مدى حساسية بعض  - بحث  

 عزولة محليا للمضادات الحيويةالمرضية الم
 

 
2014 

 المعهد 2016
 

 

 Citric acid production under بحث  

submerged fermentation conditions  
 

 
2014 

 المعهد 2016
 

 

   Effects of Enrichment with Globe 

Artichoke Roots and Jerusalem 

Artichoke Tubers on Nutritional and 

Functional Properties of Whey 

Beverages 

 

 

2014 

 المعهد 2016

 

 

 Screening for lactobacillus Sp بحث  

Produced 
 

 
2014 

 المعهد 2016
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Exopolysaccharide Characterization 

and Molecular Identification Using 

RAPD PCR 

 Production of <beta>-glucosidase بحث  

from wheat bran and glycerol by 

Aspergillus niger in stirred tank and 

rotating fibrous bed bioreactors 

 

 

2014 

 المعهد 2016

 

 

 Biotransformation of soybean بحث  

isoflavone 
 

 
2013 

 المعهد 2016
 

 

 Microbial Biotransformation of بحث  

Meloxicam 
 

 
2014 

 المعهد 2016
 

 

 Siderophores production by بحث  

Azotobacter chroococcum 
 

 
2013 

 المعهد 2016
 

 

 Microbial production of cholesterol بحث  

oxidase 
 

 
2014 

 المعهد 2016
 

 

 تنقية و توصيف و استنساخ االميالز من بكتريا قلوية بحث  
 

 
2012 

 المعهد 2015
 

 

لسلوالز القلوى من تنقية و توصيف و استنساخ جين انزيم ا بحث  
  بكتيرة معزولة محليا

 
2011 

 المعهد 2016
 

 

دراسات كيمو حيوية و جزيئية النزيم البروتيز الثابت  بحث  
حراريا و المعزول من الكائنات الدقيقة التى تعيش فى 

 درجات الحرارة عالية
 

 
2012 

 المعهد 2016
 

 

م الةنى األتجاهات الحديثة فى األنتاج الحيوى للمشرو بحث  
بعنصر السلينيوم للصناعات الدوائية واألصحاح الحيوى 

 بطرل التكنولوجيا الحيوية
 

 
2012 

 المعهد 2015
 

 

دراسة تأثير السمى لبعض متراكبات األنتيبيرين المخلقة  بحث  
 حديثا فى مزارا الخلية

   المعهد 2015 2012  

يكربازيد دراسة التأثير السمى لبعض متراكبات الثايوسيم بحث  
 المخلفة حديثا فى مزارا الخلية

   المعهد 2015 2012  

الهدم الحيوى للمركبات الكيمائية المستخدمة فى دهانات  بحث  
 السفن والتى لها تأثير سام على البيئة الساحلية واألنسان

   المعهد 2015 2012  

انتاج مخلبيات الحديد بواسطة بكتريا أزوتوباكتر  بحث  

 كروكوم
 

 المعهد 2015 2012 
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التصنيع الحيوى لعديدات التسكر ذات الفاعلية  بحث  

 الصيدالنية
 

 المعهد 2016 2013 
 

 

إنتاج حمض الستريك تحت ظروف تخميرية  بحث  

 غاطسة
 

 المعهد 2015 2012 
 

 

   المعهد 2016 2012   إنتاج إنزيم الكوليستيرول أكسيديز ميكروبيا بحث  

   المعهد 2016 2012   لميكروبى اليزوفالفون الصوياالتحول ا بحث  

 Purification and characterization of- بحث  
cyclodextrin B-

glucanotransferasefromnovelalkalophilic 
bacilli 

 

 المعهد 2018 2015 

 

 

 Application of lactic acid bacteria in بحث  
removing heavy metals and aflatoxin B1 
from contaminated water.. 

 
 المعهد 2018 2015 

 
 

 Impact of lactic acid bacteria and بحث  
bifidobacterium on the survival of 

bacillus subtilus during fermentation of 
wheat sourdough. 

 

 المعهد 2018 2015 

 

 

 The near-future integration of microbial- بحث  
desalination  cells with reverse osmosis 
technology. 
 

 

 المعهد 2018 2015 

 

 

  بحث  
-Techno-productive potential of 
photosynthetic microbial fuel cells 
through different configurations. 

 

 

 المعهد 2018 2015 

 

 

    
 

    
 

 

  بحث  
-Fine-Tuning the Surface of Forward 
Osmosis Membranes via Grafting 
GrapheneOxide:performance patterns and 
Biofouling Propensity. 

 

 

 المعهد 2018 2015 
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  بحث  
-Review of microfluidic 
microbioreatorthechnology for high-
throughput submerged microbiological 
cultivation. 

 

 

 لمعهدا 2018 2015 

 

 

5-

4 
استخدام الكائنات 

الدقيقة  في 

تكنولوجي النانو 

وإنتاج الوقود 

 الحيوي

عائد 

معرفى+الرسالة 

العلمية+البحوث 

 المنشورة

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

الدورى 

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

النشر 

 العلمى

البيوتكنولوجيا 

 الصناعية

البيوتكنولوجيا 

 الميكروبية

البيوتكنولوجيا 

 البيئية

 

مشروع   

 بحثي

 

 التطبيقات البيوتكنولوجية الستخدام جزيئات النانو دكتوراه رسالة  

. 
15/10/2012 

   ذاتي 2017

   ذاتي 2017 20/10/2011 . اإلنتاج الميكروبي للجسيمات متناهية الصغر ماجستير رسالة  

عالج التهاب المفاصل الناتج عن الكوالجين عن  يرماجست رسالة  

 النانوية طريق جسيمات الذهب
01/10/2016 

   ذاتي 2020

تأثير األدوية المضاده للسرطان المحملة على  ماجستير رسالة  

والتسمم  DNA تكسير ال جزيئات الناتو على

 . في فئران التجارب CCL4 الكبدي الناتج من

18/02/2015 

   اتيذ 2018

دراسة بيوتكنولوجية لتخليق جسيمات النانو  رسالة دكتوراه  

 وتطبيقاتها بواسطة الميكروبات
01/02/2014 

   ذاتي 2017

التطبيقات الموضعية ألكاسيد المعادن النانوية  ماجستير رسالة  

الدقيقة لممرضة لإلنسان  ضد الكائنات الحية

 . والمقاومة لألدوية

25/10/2015 

   ذاتي 2018

التأثير المركب لسمفاستاتن المحملة على ناتو  ماجستير رسالة  

 . اإلشعاعية لعالج السرطان بوليمر مع الجرعة
21/03/2015 

   ذاتي 2018

دراسات بيوتكنولوجية علي تأثير جزيئات النانو  رسالة دكتوراه  

 علي النباتات الطبية
01/02/2016 

   ذاتي 2020

تأثير جزيئات النانو الفضية المكونة بواسطة  يرماجست رسالة  

بعض الكائنات الدقيقة  االعشاب البحرية علي

 ااممرضة

 

 

01/10/2013 

   ذاتي 2018

   ذاتي 2019 01/02/2016  دراسة مقارنه بين الجسيمات النانونيه المصنعه  ماجستير رسالة  
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علي نشاط الكائنات الحية  بيولوجيا وكيميائيا

 الدقيقه المسببه لالمراض

انتاج و وتوصيف والتسكين باستخدام الجسيمات  ماجستير رسالة  

 من البكتريا النانوية النزيم كيتينز
 

 
01/02/2016 

   ذاتي 2018

   ذاتي 2016 20/10/2011   . اإلنتاج الميكروبي للجسيمات متناهية الصغر ماجستير رسالة  

كتريا باستخدام البسيالس توليفة مكافح حيوى ب ماجستير رسالة  

 السيلينيوم النانونية ثروجينيسس وجسيمات
 

 
01/02/2016 

   ذاتي 2019

تحضير جزيئات النانو باستخدام الكائنات الحيه  ماجستير رسالة  

 الدقية
 

 
01/02/2012 

   ذاتي 2017

التخليق الحيوي لجسيمات الكوبالت النانومترية  ماجستير رسالة  

 . ثروجينيسس سبواسطة البسيال
 

 
19/10/2016 

   ذاتي 2019

 Antitumor and antioxidant activity of بحث  

gold nanoparticles : IN  VITRO and 

in vivo study 

 

 

2012 

   المعهد 2016

 Evaluation of Antitumor Activity of بحث  

Silver Nanoparticles Biosynthesized 

by Algae 

 

 

2012 

   معهدال 2015

 Biosynthesis and Size of Silver بحث  

Nanoparticles 

Using Aspergillus niger ATCC 

16404 as antibacterial activity 

 

 

2012 

   المعهد 2015

 COMPARISON BETWEEN بحث  

BIOLOGICAL 

AND CHEMICAL SYNTHESIS OF 

ZINC OXIDE NANOPARTICLES 

AND ITS INFLUENCE OVER 

SOME ANTIBIOTICS 

 

 

2012 

   المعهد 2015

 Enhancement of efficacy and reduced بحث  

toxicity of cisplatin through self 

nanoemulsifying drug delivery 

system (SNEDDS) 

 

 

2014 

   المعهد 2017
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 Green nanoparticles Engineering on بحث  

Root-knot Nematode Infecting 

Eggplants and Their Effect on Plant 

DNA Modification 

 

 

2014 

   المعهد 2016

 Trichosporon jirovecii – Mediated بحث  

synthesis of Cadmium Sulfide 

Nanoparticles 

 

 

2014 

   المعهد 2016

-Extracellular biosynthesis of anti بحث  

Candida silver nanoparticles using 

Monascus purpureus 

 

 

2014 

   المعهد 2016

 :Bacillus thuringiensis Nanoparticles بحث  

A Novel Biopesticide Formula 
 

 
2014 

مشروع   2018

 بحثى

 

 Biosynthesis of metal nanoparticles بحث  

by using microorganisms 
 

 
2014 

   المعهد 2017

 Effect of different nano compounds بحث  

on contamination in tissue culture 
 

 
2014 

مشروع   2017

 بحثى

 

 Trichosporonjiovecii-mediated synthesis بحث  
of cadmium sulfide nanoparticles 

  
2016 

   المعهد 2020

 Green Nanoparticles Engineering on بحث  
Root-knot Nematode Infecting Eggplants 

and Their Effect on plant DNA 
Modification 

  

2016 

   المعهد 2018

تقييم فاعلية جزيئات ا الفضة متناهية الصةرالمخلقةحيويا  بحث  
   المعهد 2016 2012   بواسطة الطحالب كمضادات لالورام

-Extacellular biosynthesis of anti- بحث  
Candida silver nanoparticles using 

Monascuspurpureus. 
 

 
2016 

   المعهد 2019

العمليات البيوتكنولوجية إلنتاج الطاقة الحيوية  دكتوراه رسالة  

 . الصحي ومعالجة مياه الصرف

  
17/02/2014 

   ذاتي 2017

دراسات بيوتكنولوجيه النتاج الكهرباء الحيوية  ماجستير رسالة  

 الوقود الميكروبية باستخدام خاليا
 

 
01/02/2016 

   ذاتي 2018
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دراسة االثر الضار إلستخدام الزيوت المعدنية  ماجستير رسالة  

الفئران البيضاء والحد منها  المستعملة كوقود علي

 باستخدام المواد الطبيعية وحلول للحد من التلوث

 

 

01/02/2016 

   ذاتي 2018

إنتاج وقود سائل حيوي بإستخدام الدمج بين  ماجستير رسالة  

 . والكيميائية للمخلفات الجة الحراريةعمليات المع
 

 
25/10/2015 

   ذاتي 2018

   ذاتي 2016 10/10/2012   . اإلنتاج الحيوي لالل كارنيتين ماجستير رسالة  

الهدم الحيوي للمركبات االروماتية وتطبيقاتها في  ماجستير رسالة  

 الكهروكيميائية الحيوية االنظمة
 

 
01/02/2015 

   ذاتي 2018

 بحث  
  الحيوى من المخلفات الزراعية انتاج االثانول 

 
2015 

مشروع   2018

 بحثى

 

 Technological advances in CO2 بحث  

conversion electro-biorefinery: A 

step towards commercialization 

 

 

2014 

   المعهد 2016

  بحث  
- Bioelectro-Catalytic Valorization of Dark 
Fermentation Effluents by Acetate 
Oxidizing Bacteria in Bioelectrochemical 
system  

 

   المعهد 2018 2015 

  بحث  
-food and agricultural wastes as 
substrates for bioelectrochemical system 
(BES):the synchronized recovery of 
sustainable energy and waste treatment. 

 

 

   المعهد 2018 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 في مجال الثروة السمكية والحيوانية والدجنة: -6

 استخدام التكنولوجيا الحيوية في تنمية الثروة السمكية و الحيوانية والدجنة
 

 

 المخرجات )الهدف(  البحوث مجال م

 العائد/

 مؤشرات األنشطة

 األداء متابعة

 القسم(

 )العلمي

 مسئولية

 التنفيذ

 التمويل التنفيذ فترة

 تمويل النهاية البداية

 ذاتي

 تمويل

 خارجي

 اإلجمالي

6-

1 

استحداث وانتخاب  -

السالالت و التصنيف 

الجزيئي لألنساب و 

المعلمات البيولوجية 

 الجزيئية
 

عائد 

معرفى+الرسالة 

العلمية+البحوث 

 المنشورة

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

الدورى 

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

 النشر العلمى

البوتكنولوجيا 

 النباتية

البيوتكنولوجيا 

 الحيوانية

المعلوماتية 

 الحيوية

البييولوجيا 

 الجزيئية

 

    

استخدام البصمه الجزيئيه لتعريف التعدد  ماجستير رسالة

 الماعز الوراثى والصفات الكميه فى
21/01/2013 

   ذاتي 2017

 Molecular fingerprinting and بحث

phylogenetic relationships 

among three Egyptian 

moulokhyia genotypes 

(Corchorus olitorius L.) using 

RAPD, ISSR and SRAP 

markers 

2013 

   المعهد 2015

 Biological identifications and بحث

genetic variability of red palm 

weevil Rhynchophorus 

ferrugineus (Olivier) 

2013 

   المعهد 2015
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populations from different 

geographical locations in Egypt 

تقييم األختالفات الوراثية فى القمح باستخدام  بحث
  الصفات المورفولوجية والمعلمات الجزيئية

 
2011 

   المعهد 2015

 phylogenetic Relationships بحث
Between Mediterranean and 

Mediterranean and Middle-asian 
wild pecies of the genus hordeum 

L. As Revealed by Biochemical 
and Molecular Markers 

 

 

2013 

   المعهد 2018

 Genetic reationships of cotton بحث
(Gossypiumbarbadense L.) 

genotypes as studied by 
morphological and molecular 

markers 

 

 

2013 

   المعهد 2018

 genetic diversity of maize inbred بحث

lines as indicated by molecular 

markers. 
 

 

2013 

   المعهد 2017

6-

2 
تطبيق استخدام تقنيات 

التشخيص الجزيئي 

لبعض إمراض في 

الحيوان والدواجن 

 ألسماكوا

عائد 

معرفى+الرسالة 

العلمية+البحوث 

 المنشورة

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

الدورى 

المقابلة 

الدورية بين 

المشخصات 

 الجزيئية

البيوتكنولوجيا 

 الحيوانية

 

    

يقة في التعرف على الكائنات الحية الدق دكتوراه رسالة  

تغذية  كرش بعض الجمال تحت معامالت

 مختلفة

 

 

01/10/2011 

 

   ذاتى 2017
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دراسات جزيئيه علي بعض المسببات  رسالة دكتوراه  

في  الميكروبية لألمراض العابرة للحدود

 الحيوانات في مصر

الباحث 

 والمشرف

 النشر العلمى

01/10/2015 

   ذاتى 2019

6-

3 
مزارع الخاليا واألنسجة 

الحيوانية لدراسة 

الممرضات  ميكانيكيات

والعالجات والتفاعل 

 وردود األفعال الخلوية

عائد 

معرفى+الرسالة 

العلمية+البحوث 

 المنشورة

 

اجتياز 

االمتحانات 

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

الدورى 

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

 النشر العلمى

البيوتكنولوجيا 

 الحيوانية
 

    

 ماجستير رسالة  

  ات على نشاط التضاد الميكروبىدراس

للنسيج االمنيونى المشعع وتطبيقاته في 

 مزارع الخاليا الحيوانية

01/10/2012 

   ذاتى 2017

6-

4 
دراسة تقنيات التكاثر 

الحديثة اإلحياء المائية 

على المستوي الجزيئي 

 والبيولوجي

 

عائد 

معرفى+الرسالة 

العلمية+البحوث 

 المنشورة

 

اجتياز 

نات االمتحا

التمهيدية 

وتقارير 

المشرفين 

السيمنار 

الدورى 

المقابلة 

الدورية بين 

الباحث 

 والمشرف

 النشر العلمى

البيوتكنولوجيا 

 الحيوانية

 

    

دراسة جزيئية مقارنة على السمك في  ماجستير رسالة  

 . بالمعادن الثقيلة المياه المعالجة والملوثة

  
20/10/2011 

   ذاتى 2016
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ات جزيئية في المزارع السمكية دراس بحث  

 المصرية و المؤثرات على إنتاجها

  
2014 

   ذاتى 2016

انتاج ذكور فائقة ونسل كله ذكور من  بحث  

 اسماك البلطى

  
2013 

مشروع   2017

 بحثي

 

 ,Histopathological بحث  

physiological and molecular 

studies on Oreochromis 

niloticus exposed to 

naphthalene 

  

2013 

   المعهد 2016

 The curative of curumin and بحث  

flaxseed extrcts in mice 

inoculated with EAC 

biochemical and histological 

study 

  

2013 

   المعهد 2016

 Genotype–environment بحث  

interactions for survival at low 

and sub-zero temperatures at 

varying salinity for channel 

catfish, hybrid catfish and 

transgenic channel catfish 

  

2013 

   المعهد 2016

 بحث  
المزارا السمكية المصرية و  فيدراسات جزيئية 

 إنتاجهاعلى  المؤثرات

  
2012 

   المعهد 2016

دراسات بيئية على تاثير الملوثات الخاصة  بحث  
لسمكية والمصارف على بحيرة بالمزارا ا

 البرلس
 

 
2013 

   المعهد 2016
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 الخطة التنفيذية

 (2020-2015للخطة البحثية لمعهد بحوث الهندسة الوراثية و التكنولوجيا الحيوية )  

 

 المحاور البحثية

 

 جهة التمويل الميزانية الفترة الزمنية االقسام المشتركة مؤشرات النجاح المرتبطة  االنشطة

 المستهدف نهاية البداية

فى المجال الطبى: دراسة التعبير 

الجينى لالمراض المناعية و 

التشخيص الكيمائى والجزيئى 

لألمراض الوراثية والمعدية فى 

 االنسان

دراسة التعبير الجينى لبعض الجينات  -

االمراضى المناعية والسيتوكين 

  وامراض الدم واالمراض السرطانية

بفيرس )س( وايضا  وعالقتها

التشخيص الجزيئى المبكر لالمراض 

 الوراثية

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

 

 البيولوجيا الجزيئية 

 المشخصات الجزيئية

دعم حكومى من  850.000 2019 2015

 الموازنة العامة للدولة

 ذاتى  +

 مشروع بحثى

دراسة  دور الخاليا الجذعية فى  -

 عالج بعض االمراض امكانية

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

 البيولوجيا الجزيئية

البيوتكنولوجيا 

 الحيوانية

 دعم حكومى 150.000 2017 2015

 ذاتى  +

 

 فى مجال الدواء:

دراسة تاثيربعض المركبات -

الطبيعية و المركبات الثانوية 

 المعزولة فى عالج بعض األمراض 

ثير بعض المستخلصات دراسة ثا -

الطبيعية والمركبات الكيمائية المخلقة 

معمليا كعالج لبعض االمراض كبديل 

الدوية لقليل التاثيرات الجانبية للعالج 

 باالدوية التقليدية

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

 البيولوجيا الجزيئية

البيوتكنولوجيا 

 الميكروبية

 عم حكومىد 200.000 2018 2015

 ذاتى  +

 

تطوير نظم إنتاج الفاكسينات الحيوية  -

و الوسائل الحديثة فى مولفات 

 الفاكسينات الجزيئية

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

 

 البيولوجية الجزيئية

 

 دعم حكومى 600.000 2017 2015

 + مشروع بحثى

 ذاتى  +

 

 فى المجال الزراعي و النباتي:

ية المحاصيل الزراعية التقليدية تنم-

 بوسائل النقل الجينى 

اإلكثار الدقيق كوسيلة فعالة و أمنة -

للحفاظ على األصناف و إكثار 

 األصناف النادرة

  

استنباط اصناف من المحاصيل  -

االستراتيجية الزراعية لمقاومة 

االمراض وتحمل لالجهاد البيىء. 

 الحيوى والغير حيوى.

 عائد معرفى+

 سالة العلمية+الر

 البحوث المنشورة

 البيولوجية الجزيئية

البيوتكنولوجيا 

 النباتية

 دعم حكومى  250.000 2018 2015

 ذاتى  +

 

انتاج مركبات حيوية جديدة باستخدام  -

 الميكروبات لتحسين المخصبات الحيوية

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

 البيوتكنولوجيا البيئية 

بيوتكنولوجيا ال

 الميكروبية

 دعم حكومى  50.000 2017 2015

 ذاتى  +
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انتاج بعض المحاصيل الزراعية -

بوسائل النقل الجينى للصفات االقتصادية 

أو النوعية أو المقاومة لألمراض أو 

 الحشرات اوالفيروسات النباتية

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

 ةالبيولوجيا الجزيئي

البيوتكنولوجيا 

 النباتية

 دعم حكومى  250.000 2018 2015

 ذاتى  +

 

انتاج االجنة الجسدية والبذور  -

 الصناعية للنباتات المهددة باالنقراض

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

البيوتكنولوجيا 

 النباتية

 دعم حكومى 300.000 2017 2015

 ذاتى  + 

 

ولوجيا الحيوية لمزارع دراسة بيوتكن -

 الخاليا واالنسجة النباتية والحيوانية

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

البيوتكنولوجيا 

 النباتية

البيوتكنةلوجيا 

 الحيوانية

 دعم حكومى  150.000 2018 2015

 + مشروع بحثى

 ذاتى  +

 

دراسة وحفظ وجمع االصول الوراثية -

 ات لتنوع البيولوجىعمل قواعد للبيانو

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

 دعم حكومى  200.000 2020 2015 المعلوماتية الحيوية

 ذاتى  +

 

 فى مجال البيئة و اإلصحاح البيئي: 

استخدام الكائنات الدقيقة فى -

التخلص من المخلفات الزراعية 

 والتسميد الحيوى 

تنقية مياة الصرف الصحى -

الصناعى و  

استخدام الكائنات الدقيقة فى التخلص  -

من المخلفات الزراعية واعادة تدويرها 

وتحولها الى مواد عضوية كمخصبات 

 والصناعة حيوية

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

البيوتكنولوجيا 

 الميكروبية 

 البيوتكنولوجيا البيئية

 دعم حكومى  200.000 2017 2015

 تى ذا +

 

استخدم بعض الميكروبات فى  -

المكافحة الحيوية لبعض االمراض 

 النباتية.

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

 البيوتكنولوجيا البيئية

البيوتكنولوجيا 

 الحيوانية

 دعم حكومى 100.000 2017 2015

 ذاتى  + 

 

تنقية مياة الشرب والصرف الصحى  -

 والصناعى

 فى+عائد معر

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

 دعم حكومى  500.000 2018 2015 البيوتكنولوجيا البيئية

 + مشروع بحثى

 ذاتى  +

 

 فى مجال الصناعة:

دراسة االستفادة من النواتج  -

 الثانوية لنباتات الطبية

استنباط السالالت الميكروبية  -

 المستخدمة فى الصناعات المختلفة

نولوجيا الحيوية للمركبات دراسة بيوتك -

 الثانوية  للنباتات الطبية

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

البيوتكنولوجيا 

 الصناعية

البيوتكنولوجيا 

 النباتية

 دعم حكومى  250.000 2017 2015

 + مشروع بحثى

 ذاتى  +

 

 دعم حكومى  150.000 2018 2015البيوتكنولوجيا  عائد معرفى+ تقييم جودة االغذية واالعالف -
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 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

 ذاتى  + الصناعية

 

انتاج وتحسين مركبات حيوية طبيعية  -

البوليمرات( -انزيمات-)مضادات حيوية

 واستخدمها كبدائل للمركبات الكيماوية

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

البيوتكنولوجيا 

 الصناعية

بيوتكنولوجيا ال

 الميكروبية

 البيوتكنولوجيا البيئية

 دعم حكومى  100.000 2019 2015

 + مشروع بحثى

 ذاتى  +

 

اسخدام الكائنات الدقيقة  فى تكنولوجى  -

 النانو وانتاج الوقود الحيوى

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

البيوتكنولوجيا 

 الصناعية

البيوتكنولوجيا 

 روبيةالميك

 البيوتكنولوجيا البيئية

 دعم حكومى  500.000 2020 2015

 + مشروع بحثى

 ذاتى  +

 

فى مجال الثروة السمكية والحيوانية 

 والداجنة:

استخدام التكنولوجيا  -

الحيوية في تنمية الثروة 

السمكية و الحيوانية 

 والدجنة 

استحداث وانتخاب السالالت و  -

علمات التصنيف الجزيئى لألنساب و الم

 البيولوجية الجزيئية 

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

 البوتكنولوجيا النباتية

البيوتكنولوجيا 

 الحيوانية

 المعلوماتية الحيوية

 البييولوجيا الجزيئية

 دعم حكومى  200.000 2018 2015

 ذاتى  +

 

تطبيق استخدام تقنيات التشخيص  -

حيوان الجزيئي لبعض إمراض في ال

 والدواجن واألسماك 

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

 المشخصات الجزيئية

البيوتكنولوجيا 

 الحيوانية

 دعم حكومي  300.000 2017 2015

 ذاتى  +

 

مزارع الخاليا واألنسجة الحيوانية  -

لدراسة ميكانيكيات الممرضات 

والعالجات والتفاعل وردود األفعال 

   الخلوية 

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

البيوتكنولوجيا 

 الحيوانية

 دعم حكومي  300.000 2018 2015

 ذاتى  +

 

دراسة تقنيات التكاثر الحديثة اإلحياء  -

على المستوي الجزيئي المائية 

 والبيولوجي

 عائد معرفى+

 الرسالة العلمية+

 البحوث المنشورة

البيوتكنولوجيا 

 انيةالحيو

 دعم حكومي  200.000 2017 2015

 + مشروع بحثي

 ذاتى  +

 

6.170.0 2020 2015 أقسام علمية 8   نشاط بحثى  6

00 
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 مليون لالجهزة. 2.6يضيف مشروع التطوير المستمر مبلغ  -

مليون جنية  17ومؤسسة مصر الخير باجمالى مبلغ  STDFيوجد خمسة عشر مشاريع بحثية ممولة من  -

 مصرى 

 قات تنفيذ الخطة البحثية بالمعهد:معو

  نقص الموارد البشرية من الهيئة المعاونة لبعض التخصصات لتكملة الهيكل الوظيفى والبحثى لبعض

 االقسام

 .)ضعف الموارد المالية )مثل الكيماويات وصيانة االجهزة بالمعامل 

 .قلة  وجود هيئة معاونة 

 .أمناء معامل متخصصين ومدربين 

 -رحة للتغلب علي معوقات تنفيذ الخطة البحثية:الوسائل المقت

 .اتفاقيات تؤمه مع مراكز علمية خارجية متخصصة 

 .أمداد االقسام بعدد من هيئة معاونة وأمناء معامل في المجال 

 .دورات تدريبية لكل من ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمناء معامل 

 الكيماويات وعمل عقود صيانةتوفير الموارد المالية وتجهيز المعامل ب 

 العمل على توفير مصادر جديدة للتمويل 

 العمل على تفعيل الشراكة مع الكيانات الصناعية 

 -المواضيع المستقبلية المقترحة لخدمة المحاور البحثية بالمعهد :

 مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والبيئة المستدامة 

 مجال النانوتكنولوجى والعلوم الدقيقة 

 شاء بنك جينات لحفظ األصول الوراثية للمصادر الوراثية النباتية والحيوانية.ان 

  لحل مشاكل البيئية والمجتمع. بالصناعة والبيئة والصحةمحاولة ربط األبحاث الجارية 

 البوليمرات الحيوية 

 انتاج المخصبات و المبيدات الحيوية 

 مقترحات اخرى: 

  والكليات والمعاهد البحثية المناظرة مع وضع الية لتنشيط هذا عقد اتفاقيات تعاون بين اقسام المعهد

 التعاون.

  التقدم بمشاريع بحثية تهدف لحل مشاكل المجتمع تتوافق مع التوجهات القومية لمصر لجهات تمويل

 مختلفة.

 

 

 

عميد المعهد                     

 

 ا.د/ امال احمد عبد العزيز                                                                                                                 
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 تيجية للمعهدارتاالس والغايات ةاالستراتيجية للجامع الغاياتالتواف  بين 

 الغايات االستراتيجية للجامعة االستراتيجية للمعهد 

بنية تحتية متطورة تساعد 

 .علي اإلبتكار

ية تحق  القياسات منشأت جامع

 المرجعية القومية

 األول

 

إعداد الخريج  مهنيا 

ومهاريا لمواكبة سول 

 العمل المحلي واإلقليمي

 الثانية أداء متميز للموارد البشرية

التميز واإلبتكار في البحث 

 العلمي

التميز الفكرى والمهنى 

 والبحثى

 الثالث

التميز في خدمة المجتمع 

 .وتنمية البيئة

ة المجتمع وتعزيز كسب ثق

 المكانة الدولية للجامعة

 الرابع

 الخامس جامعة رقمية -----

إعالء القيم واألخالقيات  -------

 بالجامعة

 السادس
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 ةللجامع للبحث العلمى االستراتيجيةللخطة  المحاور الرئيسيةالتواف  بين 

 للمعهد للبحث العلمى االستراتيجيةللخطة  والمحاور الرئيسية

للبحث  اإلستراتيجيةللخطة  محاور الرئيسيةال
 للمعهد  العلمى

 االستراتيجيةللخطة  المحاور الرئيسية
 للجامعة للبحث العلمى

 مجاالت الطاقة الجديدة والمتجددة -1 ------------
 فى مجال الدواء: -2

بعض المركبات الطبيعية و تأثير دراسة -

 عالج بعض فيالمركبات الثانوية المعزولة 

 األمراض
 فى مجال الصناعة: -5

دراسة االستفادة من النواتج الثانوية لنباتات  -

 الطبية

استنباط السالالت الميكروبية المستخدمة فى  -

 الصناعات المختلفة

التطبيقات التكنولوجية والتقنية -2
  الحديثة وتصميم وإنتاج مواد جديدة

 

 المجال الزراعي و النباتي: في-3

يل الزراعية التقليدية بوسائل تنمية المحاص-

  الجينيالنقل 

اإلكثار الدقيق كوسيلة فعالة و أمنة للحفاظ -

 على األصناف و إكثار األصناف النادرة

التغيرات المناخية واستدامة الموارد -3
 الطبيعية والتنو  البيولوجي.

 تكنولوجيا األغذية والرقابة الصحية عليها-4 ------------

ثروة السمكية والحيوانية مجال ال في-6

 :والداجنة

تنمية الثروة  فيستخدام التكنولوجيا الحيوية ا

 جنةاوالدالسمكية و الحيوانية 

الصحة الحيوانية ومكافحة اإلمراا -5
 الوبائية والمشتركة

 مجال البيئة و اإلصحاح البيئي:  في -4

التخلص من  فياستخدام الكائنات الدقيقة -

   الحيويالتسميد المخلفات الزراعية و

 والصناعي الصحيالصرف  مياهتنقية -

اقتصاديات تنمية وإدارة الموارد -6
 البيئية والسياحية والبشرية

 
-------- 

العلوم اإلنسانية والتربوية والسياحية -7
والقانونية ودورها في تنمية بيئة العمل 

 وتطوير المجتمع

 الجينيدراسة التعبير  :فى المجال الطبي-1

 الكيمائيالمناعية و التشخيص  مراضلإل

لألمراض الوراثية والمعدية فى  والجزيئي

 اإلنسان

الصحة العامة وبناء القوى الفكرية -8
 والجسدية لإلفراد والجماعات



124 

 

 :التمويلمصادر 
 لألبحاث المعهد الميزانية 

 البحثية المشاريع.

 راعة والصناعة والبيئة.مجاالت الطب والدواء والز في العلمية البحوث نتائج توظيف 

 بالجامعة البحوث دعم صندوق من للباحثين المنح تقديم. 

 الموارد الذاتية.

 استخدام وتطبيق  في لالستثمار المال رأس أصحاب قبل من التبرع باب بفتح الميزانية دعم

.الحيوية لتكنولوجيال أساليب التقنيات

 :النجاح مؤشرات
  والدكتوراه رللماجستي السنوية التسجيالت. 

  العلمية الرسائل وتحكيم مناقشة. 

  االتحاد أو البعثات من ممولة قصيرة منح في للخارج التدريس هيئة أعضاء بعض سفر 

 .األوربي والجهات الخارجية

  عالي تأثير معامل ذات األجنبية بالمجالت أبحاث 5 من أكثر سنويا نشر. 

  دوليا مؤتمرات يف أثنين من أكثر سنويا اشتراك. 

  الباحثين لمتابعة العلمية األقسام جميع في سنويا تعقد التي السيمنار جلسات.  

  ً  .سعي أعضاء هيئة التدريس للحصول علي مشاريع بحثية ممولة محلياً ودوليا
   الحصول علي منح وبعثات متميزة 
  معونة األمريكية و منح ألمانية مثل هيئة الالتعاون مع جهات دولية للحصول علي منح دراسية
 . DAADلل
 براءات االختراا. 
 عات المجتمع المدنياقطبعض استشارات علمية لدي أعضاء هيئة التدريس ل. 

 التفوق  – التشجيعية –)التقديرية  وإقليمياالدولة محليا  أولجامعة من اائز سواء والحصول على ج

 (.العلميالنشر  -العلمي

 والمتابعةمنهجية التنفيذ 
 تم اتبا  الخطوات االتية: البحثيةلتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة 

تشكيل فري  عمل لتنفيذ كل هدف استراتيجي يضم عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -1

 والجهاز االداري 

منية تكون مهمة فري  العمل تنفيذ مجموعة األنشطة المرتبطة بالهدف األستراتيجي خالل فترة ز -2

 محددة 

وجود مؤشرات نجاح خاصة بكل هدف استراتيجي يمكن من خاللها تحديد مدي تنفيذ األنشطة  -3

 المتعلقة بالهدف االستراتيجي

عقد اجتماعات دورية مع فرل العمل المختلفة للوقوف علي ما تم انجازه من أنشطة ومناقشة  -4

 معوقات التنفيذ.

انتهاء موعد المخرجات بوقت كافي من قبل ادارة يتم متابعة ومخاطبة رئيس فري  العمل قبل  -5

 الجودة لضمان االنتهاء منها في الوقت المحدد طبقا للخطة التنفيذية. 

في حالة انجاز األنشطة واألهداف المطلوبة يتم مكافأة فري  العمل المسؤل عن التنفيذ كما يتم  -6

 حرمان أو الخصم من المكافأة.محاسبة ومسائلة المقصرين عن االداء عن طري  ادارة المعهد بال
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 دراسة المخاطر وطرق التغلب عليها 

لضمان الجودة بالمعهد يجب تحديد وتقييم المخاطر  البحثيةلتحقيق النجاح في تطوير وتنفيذ الخطة 

والعقبات المرتبطة بعملية تصميم وتطوير وتنفيذ الخطة التخاذ الخطوات الالزمة للتعامل مغع تلغك 

وتوفير الدعم ومقومات النجاح للخطة ، ويمكن توضيح تلك المخاطر والعقبغات  المخاطر والعقبات

 فيما يلي : 

 عدم كفاية الدعم من جانب اإلدارة العليا ، أو التةير في أولوياتها واتجاهاتها. -1

 عدم كفاية الموارد الالزمة للتنفيذ.  -2

زاء الفرعيبة المكونبة لنظبام عدم تكامل الخطة وشمولها وتحقيقها للتفاعبل المطلبوب ببين جميبع األجب -3

 الجامعة.

 عدم توفر نظام لمتابعة تنفيذ وتطبي  لليات الجودة التخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة. -4

 انخفاض كفاءة وفاعلية نظم االتصاالت والمعلومات. -5

معهد عدم اإلعداد والتهيئة الالزمة للتعامل مع الخوف ومقاومة التةيير وسط شرائح العاملين بهيئة ال -6

. 

 عدم القدرة علي ادارة الوقت والبطء في اجراءات  التنفيذ . -7

عدم تضمين جميع العاملين في جهود التحسين والتطوير التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها فبي مجبال  -8

 ضمان الجودة والتميز في األداء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي الجهات المعنية للمعهد البحثيةنشر الخطة  آليات
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 على مجموعة من الوسائل وهى: البحثيةفى نشر الخطة يعتمد المعهد 

 على الموقع االلكترونى للمعهد. البحثيةوضع نسخة من الخطة  -1

 ارسال نسخة الى الجهات ذات الصلة مثل ادارة الجودة بالقاهرة والجامعة . -2

 ارسال نسخة الكترونية الى اعضاء هيئة التدريس من خالل البريد االلكترونى. -1

 

 للمعهد البحثيةتحديث الخطة  اليات

 بخطة الجامعة ثم تحديد نقاط التطاب  واالختالف بينهما . معهدلل . مطابقة الخطة االستراتجية 1

واألطراف المجتمعية والمستفيدين  معهدوعرضها على جميع العاملين بال الرؤية والرسالة  . مراجعة 2

. 

 .البحثية. مراجعة مكونات الخطة 3

راء االطراف المجتمعية عن أداء المؤسسة ومستوى الخريج والخدمات المجتمعية المقدمة . استقصاء ا  4

 من المؤسسة.

شاملة رالفرص و  معهدالداخلية شاملة نقاط القوة و الضعف والبيئة الخارجية لل . اعادة تقييم البيئة5

 .من تعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف التهديدات( لمراجعة ماتم إنجازه 

 واإليجابيات و السلبيات. . مراجعة الخطة التنفيذية وتحديد االنجازات والمعوقات 6

 . مراجعة وتعديل السياسات لتالئم المتةيرات واحتياجات المؤسسة ومتطلبات سول العمل7

 . معهد. عرض نتائج التقييم على مجالس األقسام ومجلس ال8

تصحيحية بناءاً على التةذية الراجعة من مجالس  . تحديد االيجابيات والسلبيات ووضع إجراءات9

 واالطراف المجتمعية والتقارير الدورية ومقترحات التحسين. و الطالب  معهداألقسام ومجلس ال

 لالعتماد . معهدبناءاً على االجراءات السابقة وعرضها على مجلس ال البحثية. تحديث الخطة 10

 األطراف المعنية . المحدثة على جميع البحثية. نشر الخطة 11

 

 

 

 

 مع تحيات
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 البحث العلمى و األنشطة العلميةلجنة 

 

 العزيز أ.د/ أمال أحمد عبد

 أ.د/ عادل أبسخرون جرجس

 د/ هدى عباس محروس

 د/ شريف محسن الشربينى

 م.م/ مفيدة عبدالسالم كشف

 دورم.م/ طارل فكرى من

 أ/ على محمد عيد

 

 


