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 كلمـــــــة

 عميد المعهد/ السيد االستاذ الدكتور

 

 ...بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

األكثر شموال في تنوع وبإمكانياته البشرية  امتميز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات معهدإن  

للشراكة  هادفاوفي طواقمه األكاديمية واإلدارية،  امتفرد، و لصحة والزراعة والصناعة والبيئةتخصصاته في قطاعات ا

 .والعمل على حل مشكالتهالبيئة والمجتمع  وخدمة تنميةل

الباحثين المتميزين فى مختلف التخصصات اعضاء هيئة التدريس و شباب يتشرف المعهد بأن يضم عددا من السادة 

تحت مظلة جامعة مدينة  بحثا محليا 987وليا و بحثا د 684العلمية الدقيقة والذي بلغ مجمل أبحاثهم المنشورة حتى أالن 

د الطالب اعدألكى تلتحق جامعتنا الوليدة بركب الجامعات االخرى وان شاء هللا تصبح في المقدمة باإلضافة الى . السادات

ي بلغ عددهم حتى االن الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وشهادة الدبلومات الفرعية المتخصصة والتالمتزايدة 

 .لبةوطا طالب 1000 

السريعة المتالحقة تفرض علينا اليوم ضرورات ملحة للمراجعة والتحديث والتطوير، وتكييف البرامج العصر تغيرات  إن

التميز، ومواكبة التعقيدات األفقية والعمودية في أسواق العمل المحـلـية واإلقليـمية  استدامةاألكاديمية، بـما يضمن 

 .مارسات العالمية، والتكيف مع حزمة المتغيراتتبني المعهد أفضل المي و, والعالمية

والمتغيرات  وقد أنجز المعهد الكثير، وما زال ينجز، فكل دقيقة هي نافذة إنتاج، إال أن الطريق ما يزال طويال وممتدا،

الحديثة، والفضاء ما يزال رحبا الستيعاب المزيد من اإلنجازات، فتحديات العصر الحديث والتكنولوجيا العلمية  متسارعة

واحتياجات المجتمع القائم على المعرفة، تحتم على المعهد وضع استراتيجيات جديدة تمكنه من تجاوز تلك التحديات 

المتميزة والتي تضم احدث االجهزة العلمية لخدمة  الخدميةعدد من المعامل  حيث يضم المعهد والوصول إلى العالمية

والمصانع  والمزارع الشركاتالمجتمع المحيط من  التي تخدمالدقيقة والتحاليل البحث العلمي باإلضافة الى االختبارات 

 .ويضم ايضا عددا من المعامل االنتاجية المتميزة. والمستشفيات

تحديد األولويات، ومراجعة وتعديل مؤشرات األداء المتاحة، ونواتج التعلم  تحتمان رؤية المعهد ورسالته وأهدافه 

صصات، وحوسبة العمل اإلداري وتوحيد المرجعيات، تمهيدا لدخول المعهد حقبة جديدة من التميز المستهدفة في كل التخ

رفيعة، تؤهله الحتالل موقعه الذي يستحق بين المعاهد البحثية العالمية ، واألكثر التزاما بمعايير السمعة الالعالمي ، و

 .إلدارة والخدمات المجتمعيةالجودة، واألكثر إبداعا في مجاالت البحث العلمي والتعليم وا

أولوية  إعطاء تطوير قدرات البحث العلمي لمواجهة التحديات المحلية واإلقليمية والعالمية و هذا ويحافظ المعهد علي

يستوجب , إن سعي المعهد نحو العالمية. قصوى لتوفير بيئة مالئمة تشجع النشاطات البحثية الخالقة ذات المستوى العالمي

ة مراكز تّميز تحـافظ عـلى التـوازن بـيـن البحـوث األسـاسيـة والتطبيقية، وتشجع األبحاث التطبيقية تأسيس ورعاي

 .الموجهة نحو االبتكار والتصنيع وكيفية تطويرها وتسويقها
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, معهدال ونهضةفي إنجاح  مساهملما لها من دور اساسي ومحوري ، هتماماالوستبقى الهيئة اإلدارية في المعهد محور 

لتحقيق أفضل  ه وجداراته من اهم اهداف المعهد واولياته وتطوير مهارات الهيكل اإلداري دعم وبناء قدراتحيث يمثل 

تدريبية، لتنمية الموارد العمل والدورات ال ورش من خاللخالل التدريب والتأهيل المستمر،  الممارسات اإلدارية من

 بتشجيع الطال باإلضافة إليفي رؤية المعهد ورسالته وأهدافه وطاقته االستيعابية،  التطور والتحديث، وبما يخدم البشرية

 .والعمل علي تنفيذهاواألكاديميين على حد سواء على المشاركة الفاعلة في رسم سياسات المعهد 

انع والشركات كليات ومعاهد الجامعة والجامعات االخرى ونرحب بالتعاون مع المصعلي التعاون مع  المعهد يحرصا ذل

علما  يظل المعهد قادرا علي ان يقدموالمزارع والمستشفيات بمدينة السادات والمحافظات االخرى ونسأل هللا عز وجل ان 

 .تقدم مصرنا الحبيبةبناء و مايقدمه لبنة فيينتفع به في شتى المجاالت وان يكون 

                           

    أميمة أحمد خميس/ د.أ                                                                                         
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 بيانات المعهد
 : عنوان المعهد 

 معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية -مجمع الكليات   –مدينة السادات 

 32879/  97ب  .ص

 -:تليفونات المعهد 

     :الــســـويـتـــش   

 

 :العميد ./ د.مكتب ا

 

  : الــــــوكــــــالء   

                    2210222  /148 

  :  الـفــــــــاكــــس  

                       2210222  /148 

 http://gebri.usc.edu.eg/ar              : الموقع على االنترنت 

 :البريد االلكترونــــي
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 : من نحن 
 

وذلئئك بئئالقرار  1775أنشئئم معهئئد بحئئوث الهندسئئة الوراثيئئة والتكنولوجيئئا الحيويئئة كأحئئد مجئئاالت علئئوم المسئئتقبل عئئام 

لسئئئنة  980وتئئئم إقئئئرار الالئحئئئة الداخليئئئة للمعهئئئد بئئئالقرار الئئئوزارى رقئئئم  12/1775/ 29فئئئي  614الجمهئئئوري رقئئئم 

 1777/2000وبدأت الدراسات العليا به فى العام الجامعى 2000

- :وتم إنشاء 

 (معمل 68)مجموعة معامل متكاملة تخدم تخصصات المعهد المختلفة  -1

 .صوب نباتية 4و أفدنة 4تضم مزرعة بحثية تخدم تخصصات المعهد  -2

 

 :السابقينالسادة عمداء المعهد 

 

 األسبقلمعهد لالمؤسسعميد الأستاذ الوراثة غير المتفرغ و محمود أمام نصر./ د.أ – 1

 أستاذ الوراثة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  األسبق  خليل عبد الحميد الحلفاوي. / د.أ – 2

 إبراهيم عبد المقصود إبراهيم . / د.أ – 3

 

 األسبقأستاذ البيوتكنولوجيا النباتية وعميد المعهد 

  األسبقأستاذ تربية المحاصيل وعميد المعهد  السيد عبد الخالق العبساوى / د . أ -6

 األسبقأستاذ البيوتكنولوجيا النباتية وعميد المعهد  حمدى أحمد عماره/ د .أ -5

 السابق أستاذ البيولوجيا الجزيئية و عميد المعهد آمال أحمد عبد العزيز / د .أ -4

 
 : يضم المعهد تسعة أقسام علمية وهى

  قسم البيولوجيا الجزيئية 

  قسم البيوتكنولوجيا الميكروبية 

  قسم البيوتكنولوجيا النباتية 

 قسم بيوتكنولوجيا الحيوان  

  قسم البيوتكنولوجيا الصناعية 

  قســـــــم البيوتكنولوجيا البيئية 

  قسم المشخصات الجزيئية 

  قسم المعلوماتية الحيوية 

 (غير مفعل) قسم البيوتكنولوجيا االجتماعية . 

فئي  التخصصئيةو تمنح هذه األقسام درجتي الماجسئتير والئدكتوراه كمئا تؤهئل الطئالب للحصئول علئى الئدبلومات 

ويأمئل المعهئد فئي تحقيئق تخصصات زراعة الخاليا واألنسجة الحيوانية والبيولوجيا الجزيئيئة والكيميئاء الحيويئة  
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الحيوية في المجاالت المختلفة للبحث العلمي وكذلك خدمة المجتمئع التميز في مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا 

 .لية المختلفةمن خالل مفاهيم الجودة والتعاون مع الجهات المحلية والدو

 

 

 

 

 

 

  -:موقع المعهد 

 

معمال ً  68حيث  تضم  وإعدادها  1،7مبنى مجمع الكليات بمدينة السادات وقد تم تخصيص المبنى رقم  فييقع المعهد 

 . البيئات والتعقيم إعدادالخدمات المرتبطة مثل قاعات المحاضرات ومعامل الكمبيوتر والمخازن ومعامل  إلى باإلضافة

ومعمل  الدراسات العليا  مدرجاتمعمالً و 12يضم  األنسجةومركز زراعة المكتبة  (7)اإلداري المبنى ويضم 

المعهد المختلفة  إدارات إلى باإلضافةالوراثية  واألصولنك الجينات المحطة الفرعية لب وبيوتكنولوجيا الفيروسات 

 .هيئة التدريس  ألعضاءواستراحة طوارئ 
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يواكب احتياجات سوق العمل تلتزم جامعة مدينة السادات بإعداد خريج : رسالة الجامعة 
إطار التطوير  فيوالتميز  االبتكار،من خالل خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية تشجع على محليا  

 المستمر

 "كنموذج يحتذي به في مجال بحوث الهندسة الوراثية تحقيق الريادة واالبتكار":رؤية المعهد

 

 جامعة مدينة السادات بإعداد - والتكنولوجيا الحيوية  الهندسة الوراثية بحوثيلتزم معهد ": رسالة المعهد

 "لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والتطبيقية في البحوث العلمية والتميزخريج قادر علي المنافسة محليا وإقليميا 
 

 الهيكل التنظيمي 
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  ::  اإلستراتيجيةاإلستراتيجيةالمعهد واألهداف المعهد واألهداف   غاياتغايات

  
 إعداد خريج مهاري ومهني يواكب سوق العمل المحلي واإلقليمي إعداد خريج مهاري ومهني يواكب سوق العمل المحلي واإلقليمي  -1

 : األهداف 
 برامج متطورة في ضوء إحتياجات سوق العمل -1

 تحديث مستمر للعملية التعليمية  -2

 تقديم رعاية متميزة للطالب  -3

  التميز واالبتكار في البحث العلمي التميز واالبتكار في البحث العلمي   --22

 توفير امكانيات البحث العلمي -4

 تنمية قدرات الباحثين  -5

 اجراء البحوث التطبيقية والشراكة العالمية  -6

 مشاركة الجهات البحثية والدولية والجهات المانحة للمشاريع للتطوير  -7

  التميز في خدمة المجتمع وتنمية البيئةالتميز في خدمة المجتمع وتنمية البيئة  --3

 الشراكة المجتمعية الفاعلة مع المجتمع المحلي  -8

 خطة متطورة لخدمة المجتمع -9

 توظيف البحوث لتنمية البيئة  -11

  تحديث البنية التحتية تساهم في اإلبتكار واإلبداعتحديث البنية التحتية تساهم في اإلبتكار واإلبداع  --44

 تجديد واحالل وتجهيز المعامل الطالبية والبحثية  -11

 توفير اشتراطات مواجهة الكوارث والزمات  -12

  توفير احتياطات األمن والسالمة -13

 :م 4102-4102تبنت جامعة مدينة السادات استرتيجية للتعليم والتعلم  هذا وقد

 "التعلم الذاتي المبني على الناتج والمتمركز حول الطالب"
 .والتحديث كل ثالثة سنوات م، ويتم المراجعة03/4/4304وتم اعتمادها بمجلس الجامعة بتاريخ 

                                

 ات المتوافقة مع استراتيجيات الجامعةاالستراتيجيفان المعهد تبني وبالتبعية 

 

الطالب في 
التعليم 
 النشط

يشارك 
 بفاعلية

يقوم بمعظم 

 المهام

يعمل على حل 
 المشكالت

يتعامل مع 
 اآلخرين

ينقد 
 بموضوعية
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 :لدراسة بالمعهد ل شروط االلتحاق -0

العملية من يشترط لقيد الطالب للحصول على الدبلوم أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات  -

 .إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها

يشترط لقيد الطالب لنيل درجة الماجستير في أحد تخصصات المعهد أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس من  -

 .إحدى الكليات العملية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها بتقدير عام جيد على األقل 

على الدبلوم من المعهد للقيد لدرجة الماجستير في أحد التخصصات الحاصل فيها على الدبلوم  يقبل الطالب الحاصلون -

. 

تمهيديئة كمتطلئب  يكلف الطالئب بدراسئة بعئل المقئررات الدراسئية  يجوز لمجلس المعهد بناء على طلب المشرف أن -

بة في كلية أخرى أو معهئد علمئي مع عدم حسابها ضمن الوحدات المطلو تكميلي حسب التخصص داخل اوخارج المعهد

 .آخر معترف به 

يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسئفة فئي احئد تخصصئات المعهئد أن يكئون حاصئال علئى درجئة الماجسئتير مئن  -

 المعهد او من معهد علمي مناظر معترف به 

لئى الئدبلومات ودرجتئي الماجسئتير يجوز قبول الطالب الوافدين غير المصريين بالدراسات العليا بالمعهئد للحصئول ع -

 . والدكتوراه

 

 : نظام الدراسة واالمتحانات
مدة الدراسة للحصول على الدبلوم عامين دراسيين كل منهما فصئلين دراسئيين بحيئث تكئون عئدد الوحئدات لكئل فصئل  -

 .المختص ويوافق عليها مجلس المعهددراسي تسعة وحدات من مقررات يحددها مجلس القسم 

يشترط لنيل الطالب لدرجة الماجستير أن يجتاز االمتحانات في المقررات الدراسية التئي يحئددها لئه القسئم المخئتص  -ب

وتعرض الرسالة علئى  اوى ثمانية عشر وحدةبما يس  من بين المقررات العامة والتخصصية والتطبيقية الواردة بالالئحة

 .لجنة الحكم والمناقشة 

جئئة دكتئئوراه الفلسئئفة أن يجتئئاز االمتحانئئات فئئي المقئئررات الدراسئئية التئئي يحئئددها لئئه القسئئم يشئئترط لنيئئل الطالئئب لدر -ج

الئواردة بالالئحئة بمئا يسئاوي ثمانيئة عشئر وحئدة ، و يقئوم   المختص من بين المقررات العامئة والتخصصئية والتطبيقيئة

و يقئدم نتئائج بحثئه فئي رسئالة علميئة ويجتاز اإلمتحئان التئأهيلي  الطالب بأجراء بحث مبتكر في احد تخصصات المعهد 

 .تقبلها لجنة الحكم والمناقشة والتي البد ان تتضمن إضافة علمية جديدة

 :أقسام المعهد
 : قسم البيولوجيا الجزيئية  – 0

 

 ( والدكتوراهتخصصات منح درجتي الماجستير : ) ويضم التخصصات الفرعية التالية 

البيولوجيئئا الجزيئيئئة  –الباثولوجيئئا الجزيئيئئة  –المناعئئة الجزيئيئئة  –الجزيئيئئة  الطفيليئئات –الميكروبيولوجيئئا الجزيئيئئة 

بيولوجيئا  –الحشئرات الجزيئيئة  –التطئور الجزيئئي  –التقسئيم الجزيئئي  –الوراثة والوراثة الخلوية الجزيئية  –للخلية 

الكيميئئاء الحيويئئة والبيولوجيئئا  – الجينومئئات –الوراثئئة البشئئرية الجزيئيئئة  –الهندسئئة النسئئيجية  –السئئرطان الجزيئيئئة 

 .الجزيئية

 :قسم البيوتكنولوجيا الميكروبية  – 2

مجئئال عئئزل وتصئئنيف وحفئئظ وتحئئوير الكائنئئات الدقيقئئة وراثيئئا وطئئرق  فئئيتخئئدم  التئئيويضئئم التخصصئئات الفرعيئئة 

 .استخدامها صناعيا وإعدادها للتطبيق 
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 :قسم البيوتكنولوجيا النباتية  – 2

 

 :الفرعية التالية ويضم التخصصات 

 –بيوتكنولوجيئئا المحاصئئيل البسئئتانية  –النباتئئات المحئئورة وراثيئئا  –زراعئئة الخاليئئا واألنسئئجة واألعضئئاء النباتيئئة 

 .بيوتكنولوجيا البذور  –بيوتكنولوجيا محاصيل الحقل 

 

 : بيوتكنولوجيا الحيوانقسم  – 4

 

 :ويضم التخصصات الفرعية التالية 

اإلخصئئاب  –التلقئئيح الصئئناعي )تقنيئئات التكئئاثر  –زراعئئة الخاليئئا واألنسئئجة الحيوانيئئة  –اثيئئا ور المحئئورةالحيوانئئات 

 .بيوتكنولوجيا االحياء المائية  –( االستنساخ –نقل األجنة  – المعملي

 

 :قسم البيوتكنولوجيا الصناعية  – 1

 :ويضم التخصصات الفرعية التالية 

 .الصناعات الدوائية-واأللبان بيوتكنولوجيا األغذية  –التخمرات 

 

 .قسم البيوتكنولوجيا البيئية  – 2

 .ويضم التخصصات الفرعية التالية 

المخصئبات  –الهئدم الحيئوي  –المعالجئة البيولوجيئة للمخلفئات واإلصئحاح البيئئي  –السئمية الوراثيئة  –التلوث البيئئي 

 .المكافحة الحيوية  –الحيوية 

 

 :والعالجياتقسم المشخصات الجزيئية  – 2

 .ويضم التخصصات الفرعية في مجال التشخيص الجزيئي ألمراض اإلنسان والحيوان والدواجن واألسماك والنبات 

 

 :قسم المعلوماتية الحيوية  – 8

تخدم كافة األقسام األخرى والبنئوك واألصئول والمصئادر الوراثيئة وقواعئد البيانئات  التيويضم التخصصات الفرعية 

 .البيولوجي  ومصادر التنوع

 

 :(غير مفعل) قسم البيوتكنولوجيا االجتماعية  – 9

مجال األمان الحيوي والتشريعات الحيويئة وأخالقيئات التكنولوجيئا الحيويئة  فيتخدم  التيويضم التخصصات الفرعية 

الجتماعيئئئة وحقئئئوق الملكيئئئة الفكريئئئة ونقئئئل واسئئئتيعاب التكنولوجيئئئا واألبعئئئاد ا الئئئدوليوالعالقئئئات الدوليئئئة والتعئئئاون 

 . واقتصاديات وسياسات وإدارة التكنولوجيا الحيوية وتطورها 

 

 :الدرجات العلمية التى يمنحها المعهد 
 

 فيالماجســـتير ودكتوراه الفلسفة  ودرجتيبناء على طلب المعهد دبلومات الدراسات العليا  مدينة الساداتتمنح جامعة  -

المعهد ويجوز إضافة تخصـصات  أقسامالتخصصات الواردة لكل قسم من  فيالهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية 

وطبقا  ضوء تقدم العلوم فيت الالزمة جراءااإلبناء على توصية مجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة مع اتخاذ  أخرى

 .للوائح والقوانين
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 :اإلشراف العلمي 
 

من بين أعضاء هيئة  ينلماجستير يرشح القسم المختص مشرفبعد موافقة مجلس القسم على تسجيل الطالب لدرجة ا -

التدريس  لإلشراف على الرسالة ممن ال تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مساعد وال يزيد عدد المشرفين  على رسالة 

هد الماجستير عن أربعة من األساتذة  واألساتذة المساعدين ويجوز إضافة مدرس للمعاونة في اإلشراف من داخل المع

 .او خارجه

بعد موافقة مجلس القسم على تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراه يرشح القسم المختـــــص مشرفا من بين أعضاء هيئة   -

وال يزيد عدد المشرفين على خمسة من , التدريس به لإلشراف على الرسالة ممن ال تقل درجتهم العلمية عــن أستاذ 

 .لجنة اإلشراف من داخل المعهد او خارجه فيان يعــــاون مدرس األساتذة  واألساتذة المساعدين ويجوز 

 علميمن جامعة أخرى او من معهد  الدكتوراهيجوز أن يكون احد أعضاء هيئة اإلشراف على رسالة الماجستير أو   -

ما يعادله آخر معترف به أو مركز بحثى وفقا لما تتطلبه طبيعة البحث وال تقل درجتـــه العلمية عن أستاذ مساعد أو 

كما يجوز أن يكون أحد أعضاء هيئة اإلشراف من غــير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من ذوى الخبرة المتميزة 

 .مجــال البحث  فيأو المكانة العلمية المرموقة 

 

 :األبحاث الجارية
 : قسم البيولوجيا الجزيئية  -:أوال 

 

الئى عئام  2010األنئواع الفرعيئة المعزولئة مئن مصئر مئن عئام ) األمراض التوصيف الجزيئي ألنفلونزا الطيور شديدة -1

2014 ) 

 تشخيص سرطان الخاليا الكبدية عن طريق الكشف المبكر والحساس عن الخاليا الكبدية -2

 Gypican-3المسيطرة على  miRNAباستخدام (  HCC)التشخيص التفريقي لتليف الكبد وسرطان الخاليا الكبدية -3

في االنتقال من الخاليا الظاهرية إلى الخاليا الوسيطة في المرضى المصئابين بالتهئاب  MIR-215اآلثار المترتبة على -6

 الكبد الوبائي وسرطان الكبد

العنقودية في المرضى المصابين بالتهاب الكبد  MIRNA 17-92من خالل مجموعة (  PEG10)تنظيم الحين األبوي -5

 اليا الكبديةوسرطان الخ cالوبائي 

متعدد الشكل واألوستيوبونتين البولي وعالقئتهم  2518/g (mcp-1)لوحيدات النواة 1-تقييم البروتين الجاذب الكيميائي -4

 باالعتالل الكلوي في مرضى السكر من النوع الثاني

 دراسة جزيئية وبيوكيميائية على بعل الجينات الممرضة فى بكتيريا هليكوبتر بالورى-9

 فى المرضى المصريين المصابين ببعل إمراض الكبد 9جزيئية وكيميائية حيوية على بروتين تخليق العظام  دراسة-8

 دراسة جزيئية وكيمو حيوية على إمكانية بعل المركبات كمضادات للورم فى الفئران-7

 سكريواالعتالل الكلوي فى مرضى البول ال( د)العالقة بين النحور الجيني لمستقبالت فيتامين -10

 دراسات كيميائية حيوية على بروتين الغشاء النووى فى مرضى سرطان القولون-11

 األستقصاءعن بعل الجينات المقاومة للمضادات الحيوية فى عزالت بكتيرية من البيئة المحلية-12

 طانية الكبديةتثبيط انزيم التوليمريز بروتين كينيتكور باستخدام الجزيئات السالبة وتأثيرهم في الخلية السر-13

 فى المرضى المصريين بالذئبة الحمراء 19دراسة التحور الجينى لسيتوكينين -16

 Myd-88الغير معتمدة على  Toll- Like Receptorالتهاب الكبد الوبائى ومستقبالت -15

 رطان الكبدفى مقاومة األدوية المتعددة لعالج س p53والبروتين  htertالتطور الجزيئى والكيميائى الحيوى ل -14

 .استخدام لقاح من الحامل النووي الديوكسى ريبوزى كوسيلة ألحداث استجابة مناعية خلوية ضد الميكوبالزما -19

 (.ب) دراسات بيولوجية جزيئية على إنتاج لقاحات متداولة عن طريق الفم لمقاومة الفيروس الكبدي الوبائي- 18
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 .دراسات وراثية على بعل أنواع األسماك  -17

 .التأثير الوقائي لموانع التأكسد الطبيعية ضد تأثير االدرياميسين الذي يسبب السمية الحادة للقلب في الفئران -20

 .التأثير الضد سرطاني لبعل  المتراكبان  المخلقة حديثا  -21

 .دراسة جزيئية  لتأثير سم نحل العسل على الفئران البيضاء  الحاملة لألورام  -22

 .مائية حيوية و بيولوجية على المرضى  المصابين  بالدرن  الرئوي دراسات كي -23

 .تقييم لبعل مضادات تليف الكبد المستخلصة  من المنتجات  الطبيعية  -26

 التشخيص الجزيئيى لطفرة العامل  الخامس بين الحاالت  المصرية المصابة  بموت أجزاء من عضلة  القلب - 25

المؤثرة فى تكوين األوعية الدموية فى أمصئال المرضئى المصئابين بسئرطان الكبئد النئاتج عئن دراسة تحليلية للعوامل -24

 (سـى )  0اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائى 

 تنظيم العوامل المنشطة والمثبطة لتكوين األوعية الدموية فى فئران مصابة بالسرطان -29

 راثى ومواقع الصفات الكمية فى بعل العشائر النباتيةاستخدام البصمة الجزيئية لتعريف التعدد المظهرى الو -28

األهمية الطبية لعامل نمو الخاليا المبطنة لألوعية الدمويئة كإحئدى عوامئل تجئدد تكوينهئا فئى األورام التعدديئة بنخئاع  -27

 العظم

  :قسم البيوتكنولوجيا الميكروبية   -:ثانيا 

 .المستخلصة من الطحالب دراسات حول نشاط مضادات بعل األورام  -1

 الكتاميز فى البكتريا –دراسات وراثية على إنتاجية احد مثبطات البيتا  -2

 .التنظيم والتعبير الجينى لجينات هدم السليلوز المنقولة الى بكتريا القولون -3

 دراسات على المخصبات الحيوية باستخدام البكتريا الحرة المثبتة لألزون الجوى -6

 .يوتكنولوجية على مضادات  الفطريات  من األكتينوميسس دراسات ب -5

 .دراسات كيموحيوية و جزيئية حول  بعل األنزيمات الميكروبية  ذات التطبيقات  الطبية -4

 .دراسة كيموحيوية لنواتج  بعل  الميكروبات  المضادة لتكوين األورام  -9

 دراسات بعل العوامل الفسيولوجية التى تنظم جينات تثبيت النتروجين فى الميكروبات  -8

 (.المانان) دراسات بيوتكنولوجيا لإلنزيمات الميكروبية المحللة للهيميسيليلوز  -7

 

 :قسم البيوتكنولوجيا النباتية  -:ثالثا  

 .دراسات بيوتكنولوجيا على بنجر السكر  -1

البيولوجي الوراثي لبعل أصناف الزيتون المصئرية باسئتخدام الطئرق الحديثئة فئى البيولوجيئا الجزيئيئة دراسة التنوع  -2

 .والتكنولوجيا الحيوية

 استجابة بعل اصناف بنجر السكر للتسميد الحيوى والمعدنى بالنتروجين فى األراضي الجديدة -3

 ت وعالقتها باإلكثار الدقيق  لنخيل البلح دراسات على بعل بكتريا االيزو سفير المنشطة لنمو النباتا -6

 دراسات بيوتكنولوجيا على النيماتودا التى تصيب الموز -5

 .دراسات بيوتكنولوجية على أقلمة نبيتات  نخيل البلح الناتجة بتقنية زراعة األنسجة   -4

 .دراسات فسيولوجية و بيوتكنولوجية  على إكثار  نباتات  الموز معمليا -9

 .نباتات بطاطس  خالية من األمراض  أنتاج -8

 دراسة المقاومة  لفيروس التخطيط  األصفر في  الذرة في مصر -7

 دراسات على مزارع األنسجة النباتية كمصدر للمركبات الكيماوية الحيوية -10

 إكثار نباتات الزيتة بالزراعة النسيجية -11

 الثانوية باستخدام تقنيات الزراعة النسيجيةدراسات على اكثار نبات الجينكو وإنتاج المركبات  -12

 (الجاتروفا ) دراسات كيمو نباتية على النباتات الطبية  -13
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دراسات بيوتكنولوجيا على مرض التبقع الشبكى فى بعل سالالت الشعير المرباه حئديثا وعالقتهئا باالجهئادات غيئر  -16

 .االحيائية 

 تحسين فول الصويا بتقنيات الهندسة الوراثية   -15

 دراسات بيوتكنولوجيا على إنتاج األجنة الجسدية للبذور الصناعية لنخيل البلح -14

 دراسات على اإلكثار المعملي ألصناف نخيل البلح األسواني وحفظها معمليا -19

 : بيوتكنولوجيا الحيوانقسم  -:رابعا 

مئن خئالل   Baculovirus expression vector   دراسئات علئي انتئاج الفاكسئينات باسئتخدام النواقئل التعبيريئة  -1

 HCV-HBV- H5N1مزارع الخاليا لفيروسات  

 دراسات خلوية وجزيئية وفيلوجينية علي سوسة النخيل واالساليب الحديثة في المكافحة  -2

   In vivo and in vitroدراسات علي تطبيقات النانوفيرولوجيا  -3

 دراسات انتاج بروتينات الدمج الخلوي باستخدام الفيروسات العصوية المغلفة كناقل تعبيري في مزارع الخاليا  -6

 دراسات علي استخدام الغشاء األمنيوني في األغراض العالجية ومنتجات التجميل  -5

 .ستوي الجيني والخلوي قبل واثناء وبعد اإلجراءدراسات في التقنيات الحديثة للتكاثر والعوامل المؤثرة علي الم -4

 دراسات علي الخاليا الجزعية  -9

 التشخيص الجزيئى لألمراض المعدية في االسماك  -8

 دراسة نقل المادة الو راثية  إلحداث تغيرات مرغوبة فى تربية الدواجن  -7

 التأثير الجزيئى للمعامالت الشائعة لمعالجة الدواجن على أصناف معينة في مصر  -10

 فى المزارع الخلوية المستخلصات  و دراسات مقارنة على انتاج المنتجات الخلوية -11

 دراسة بيو كيمائية وجزيئية لنشاط مركبات البوليفينول على الخاليا السرطانية الصلبة فى الفئران البيضاء  -12

 ى مزارع خاليا الحشرات المقاومة وعالقتها بكفاءة اإلصابة بالفيروسات الممرضة للحشراتدراسات ف -13

 .وية المتخصصةصالتاثيرات الجزيئية والمناعية المتداخلة لعدوى الحشرات بالفيروسات الممرضة المغلفة الع -16

 قسم البيوتكنولوجيا الصناعية   -:خامسا

 

 للخميرة ودوره فى الصناعات التخميريةدراسات على البروتين القاتل  - 1

 .دراسات بيوتكنولوجية على إنتاج البوليمرات القابلة لتحلل الحيوى -2

 .دراسات ميكروبية على بعل الخمائر النتاج مواد ذات أهمية إقتصادية -3

 .إنتاج منقوع  الذرة المتخمر بإستخدام بكتريا حامل الالكتيك -6

 ف الدقيق لالنترفيرون ألفا وكفاءتهدراسة مقارنة على التغلي -5

 .دراسة نشاط اللكتين لنبات الجاتروفاكوركاس صناعيا -4

 .خصائص مسببات الحساسية لحبوب لقاح نبات ديلونكس ريجيا -9

 .لتدوير البيولوجى للمخلفات الصناعية لأللبان -8

 ية المتخمرةالخصائص الوظيفية لبكتريا حامل الالكتيك المعزولة من االغذية المصر -7

 :قسم البيوتكنولوجيا البيئية  -:سادسا

 

 .االنتفاع البيئى لبعل اإلنزيمات الميكروبية -1

 دراسات بيولوجيا جزيئية على ميكروبات منطقة الجذور -2

 . المبيداتاستخدام تطبيقات التكنولوجيا البيئية المتقدمة لمعالجة اختيارات محد دة من الملوثات العضوية الممتدة البقاء و -3

 .للنعناع   -المكافحة الحيوية لبعل الفطريات الممرضة - 6

  قسم المشخصات الجزيئية -:سابعا

 األصول الوراثية لاللتهابات الجلدية فى االطفال - 1
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فى ذكور مصريين يعانون من عيوب فى تكوين الحيوانات ( 6)دراسة نسبة حدوث انتقاصات فى الكروموزوم الذكرى -2

  .المنوية

 التحليل الوراثي لعقم الرجال -3

 انتاج األجسام المضادة أحادية النسيلة فى المزارع للتطبيقات الطبية والبيئية -6

 دراسة الموت المنظم للخلية فى أمراض الدم السرطانية فى االطفال-5

 تشخيص األمراض الوراثية المبكر لألجنة الجسدية الناتجة عن عملية اإلخصاب خارج الرحم  -4

دراسة فسيولوجيا ) التحورات المحتملة في ايل دواء معين تحت تأثير بعل األمراض المحدثة أو التعرض للملوثات  -9

 (.مرضية 

 .دراسات جزيئية عن بعل النواحى السرطانية -8

 الجزئيى للعدوى بفيروس التهاب الكبد الوبائى سالتشخيص  -7

 P C R   لفيروس التهاب الكبدى فى مرضى الكبد المزمنيين باستخدام طريقة ( رنا)التقدير النوعى للحمل النووى  -10

 مقارنة بما يتم عمله بالطريقة التجارية

 

 

 :قسم المعلوماتية الحيوية  -:ثامنا 

 

 مثبطات البروتينيزالتشخيص الجزئي لبعل  -1

 .االجهادات البيئية للملوحة والجفاف في بعل النباتات البرية( جينات ) دراسة جزيئية على جين  -2

 االنتفاع بالمعلوماتية الحيوية فى بيوتكنولوجيا النبات-3

 دراسات على التنوع الوراثى والجزيئى فى القمح  -6

 .الوقاية في النبات دراسات بيولوجيا جزيئية على بعل بر وتينات -5

 .دراسات جزيئية على اصناف نخيل البلح -4

 .دراسة المقاومة لفيروسات فول الصويا-9

 :المشروعات البحثية
 المشروع البحثي الشامل إلنتاج شتالت فاكهة قياسية  :اسم المشروع  0

 محمود امام نصر      ./ د.أ :الباحث الرئيسي 

 (هيئة المعونة االمريكيه)الترابط بين الجامعات المصرية واألمريكيةمشروع  :الجهة الممولة 

 مليون دوالر أمريكى$  2.5   :التمويل 

إدخئئال جئئين دلتئئا اندوتوكسئئين مئئن بكتريئئا الباسئئيللس ثرينجينسئئيس إلئئى نباتئئات القطئئن  :اسم المشروع  2

 إلكسابها صفة المقاومة الذاتية للحشرات 

 محمود امام نصر      / د .أ :الباحث الرئيسي

هيئئئئة المعونئئئة )أكاديميئئئة البحئئئث العلمئئئي والتكنولوجيئئئا ببرنئئئامج العلئئئم والتكنولوجيئئئا  :الجهة الممولة 

 (االمريكيه

ألئئئف $ 83539جنيئئئه مصئئئرى بمئئئا يئئئوازى  229069+  ألئئئف دوالر أمريكئئئي $  145225 :التمويل 

 .للخارج ووجه المبلغ لشراء األجهزة  ألف جنيه مصرى للسفر 44دوالر أمريكي إضافة إلى 

 .مشروع المعالجة الجينوميه والوراثية للبطيخ والشمام لزيادة التنوع االقتصادي  :اسم المشروع  2

 محمود امام نصر      ./ د.أ :الباحث الرئيسي

 .مشروعات ترابط الجامعات فى مرحلته الثانية :الجهة الممولة 

 دوالر أمريكي ألف$   600 :التمويل 

 مشروع نقل جينات تحمل الجفاف إلى نبات عباد الشمس  :اسم المشروع  4

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

 أمريكيألف دوالر $ 600 :التمويل 

 

1 

 

 (65مشروع رقم )نحو إنتاج نخيل مهندس وراثيا مقاوم لآلفات  :اسم المشروع 

 إبراهيم عبد المقصود إبراهيم/د .أ :الباحث الرئيسي 

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة 

 ألف جنيه مصرى100000 :التمويل 

الكيموحيوى والجزيئئى ألصئناف الزيتئون ونخيئل الئبلح البصمة الوراثية على المستوى  :اسم المشروع  2

 (66مشروع رقم )بواحة سيوه 

 عالء الدين عبد هللا حميده/د  :الباحث الرئيسي 

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة 

 ألف  جنيه مصرى100000 :التمويل 

الصغيرة أثناء اإلصابة ببكتيريئا  دور األوتوفاجى و جزيئات الحمل النووى الريبوزى :اسم المشروع  2

 ليجونيال فى كبار السن

 هانى حامد إسماعيل/د  :الباحث الرئيسي 

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة 

 ألف  جنيه مصرى162000 :التمويل 

زراعئة تطبيقات تكنولوجيا زراعة األنسجة و الصناعات غيئر التقليديئة فئى التوسئع فئى  :اسم المشروع  8

 27بساتين النخيل و تحسين العائد منها فى محافظة الوادى الجديد رقم 

 إبراهيم عبد المقصود إبراهيم/د .أ :الباحث الرئيسي 

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة 

 ألف  جنيه مصرى400000 :التمويل 

 6476ضد فيروس اإلنفلوانزا رقم إكتشاف و توصيف وظيفي لمركبات جديدة و فعالة  :اسم المشروع  9

 هاني حامد إسماعيل/د  :الباحث الرئيسي 

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة 

 ألف  جنيه مصرى423360 :التمويل 

  6984تعريف جزيئي للبكتيريا المؤكسدة لألمونيا فى مياة ترعة المحمودية رقم  :اسم المشروع  01

 إبراهيم السيد موسى/د  :الباحث الرئيسي 

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة 

 ألف  جنيه مصرى100000 :التمويل 

 2961شراء جهاز طيف البالزما المحث و ملحقاته رقم  :اسم المشروع  00

 إبراهيم السيد موسى/د  :الباحث الرئيسي 

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة 

 جنيه مصرى  1285627 :التمويل 

 المركز المتميز لصناعات التقنيات الحيوية :اسم المشروع  02

 أشرف فرج الباز/د .أ :الباحث الرئيسي 

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة 

 جنيه مصرى 5000000 :التمويل 

معمئل بيوتكنولوجيئا البيئئة و  .مشروع اإلعتماد الدولى للمعامل لمؤسسات التعليم العالى :اسم المشروع  02

 (LIAP)الغذاء 

 ايمن سعيد الدرهامى/د  :الباحث الرئيسي 

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة 

 جنيه مصرى  1635000 :التمويل 

معمل المشخصئات الجزيئيئة . مشروع اإلعتماد الدولى للمعامل لمؤسسات التعليم العالى :اسم المشروع  04

 (LIAP)العالجيات و الجينومياتو 

 منال أسامه الهمشرى/د  :الباحث الرئيسي 

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة 

 جنيه مصرى  1677000 :التمويل 

 4119مشروع دور االتوفاجى وجزيئات الحامل النووى الربيوزى الصغير رقم  :اسم المشروع  01

 حامد إسماعيلهاني /د  :الباحث الرئيسي  

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة  

 جنيه مصرى  162758 :التمويل  

مشروع تطئوير نظئام لالنتئاج التجئارى والتحسئين الئوراثى لئبعل اصئناف النخيئل فئى  :اسم المشروع  02
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 2916الوادى الجديد رقم 

 ابراهيم عبد المقصود ابراهيم/د .ا :الباحث الرئيسي  

 أكاديمية البحث العلمى :الممولة الجهة  

 جنيه مصرى  1524800 :التمويل  

 6مشروع انتاج تقاوى بطاطس خالية من االمراض فى محافظة الوادى الجديد رقم  :اسم المشروع  02

 ابراهيم عبد المقصود ابراهيم/د .ا :الباحث الرئيسي  

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة  

 جنيه مصرى  400000 :التمويل  

 5449مشروع انتاج ذكور فائقة ونسل كله ذكور من اسماك البلطى رقم  :اسم المشروع  08

 مدحت حلمى هاشم/د  :الباحث الرئيسي  

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة  

 جنيه مصرى  756800 :التمويل  

مشئئئئئروع انتئئئئئاج حمئئئئئل الروزماريتئئئئئك مئئئئئن مئئئئئزارع الشئئئئئعيرات الجذريئئئئئة رقئئئئئم  :اسم المشروع  09

LGA11130160 

 اشرف فرج الباز/د .ا :الباحث الرئيسي  

 مؤسسة مصر الخير :الجهة الممولة  

 جنيه مصرى  835000 :التمويل  

 15123مشروع الخلل فى الخاليا امراض المناعة رقم  :اسم المشروع  21

 ربا محمد طلعت/د  :الباحث الرئيسي  

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة  

 جنيه مصرى  838000 :التمويل  

 227774مشروع عالج التهاب المفاصل رقم  :اسم المشروع  20

 ربا محمد طلعت/د  :الباحث الرئيسي  

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة  

 جنيه مصرى  208115 :التمويل  

 23005مشروع إنتاج االيثانول الحيوي رقم  :المشروع  اسم 22

 نهى محمد سرور/د  :الباحث الرئيسي  

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة  

 جنيه مصرى  233600 :التمويل  

 18530مشروع البسيالس ثروجينيسس بجزيئات النانو رقم  :اسم المشروع  22

 الباز اشرف فرج/د .ا :الباحث الرئيسي  

 أكاديمية البحث العلمى :الجهة الممولة  

 جنيه مصرى  1276680 :التمويل  

 جنية مصرى 19100000 االجمالى المشاريع الحالية 

 

   
 

 

 

 

 معمل المشخصات والعالجيات الجزيئية والجينومات وتأهيله لالعتماد

 

Sequencing unit   

  

  

 

NGS 
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 -:Hands on workshops المتاحة بالمعهد    التدريبيةالدورات  

 .الجينومات الفعالة في النبات  -0

 .البيولوجيا الجزيئية والمعلوماتية الحيوية  -2

 .معالجة مياه الصرف الصناعي   -2

  DNAتحديد تتابعات ال   -4

 .مزارع االنسجة النباتية   -1

 . PCRتقنية ال   -2

 .تقنية النانو تكنولوجي وتطبيقاتها  -2

 .الحيوي التحليل االحصائى -8

 زراعة الخاليا واألنسجة الحيوانية  -9

    SNPs   ال تحديد -01

00-  ELISA and  Real-time PCR  

02-  Comet assay  

 

 

 من اإليجاك  العتمادالحاصل علي اتحاليل البيئة والغذاء معمل

 ISO 17025معمل مرجعي طبقا للمواصفة 

 

  الهيدروجينى للمياه و التربةاألس   0

  تحديد العناصر فى المياه  2

  تحديد  العناصر فى التربة  2

  (TOC)الرقم الكربون العضوى الكلى   4

  تقرير امالح النيتريت فى التربة  1

  تقرير امالح النترات فى التربة  2

  تقرير امالح األمونيا فى التربة  2

  الكلى لألغذيةالرقم النيتروجين   8

  لألسمدة والتربة( N-P-K)تحليل   9

  44/2111تحليل مياه الصرف طبقا للقانون   01

 

  تحاليل البيئة والغذاء مجال إعتماد معمل

(Scope of Accreditation :) 

 قائمة باإلختبارات التى يتم تنفيذها بالمعمل
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 البيئة وخدمة المجتمعقطاع تنمية  
 

 :الوحدات ذات الطابع الخاص 

 :مركز زراعة األنسجة  -0

أسس مركز زراعة االنسجة والهندسة الوراثية العاالم الجليال األساتاذ الادكتور محماود اماام نصار فاي عهاد األساتاذ الادكتور  

نشاء وحادة ذات طاابع خااص إعلي  0991سيد  حسن حسانين رئيس جامعة المنوفية وتم موافقة المجلس األعلى للجامعات سنة 

والصاادر بشاأنها  لها االستقالل الفني واإلداري والمالي تسمى مركز زراعة االنسجة والهندسة الوراثية والتابعة لجامعة المنوفية

مان الالئحاة  فقارة ثانياة  212وفقاا الحكاام الماادة رقام  0991/  2/  20بتااري   220قرار المجلس االعلي للجامعات بجلسته رقم 

التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ثم بعد ذلك أنشئ معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجياا الحيوياة بمديناة الساادات واصابح المركاز 

لجامعاة مديناة  تاابعينالمعهد والمركاز كآل من اصبح  ومن ثميتبع المعهد بجامعة المنوفية الي ان تم انشاء جامعة مدينة السادات 

 .  السادات

 

قام المركز بإنشاء وتدعيم بنك الجينات في مزرعة المعهد بمدينة السادات والتي تشمل اصئناف المئانجو المختلفئة 

والزيتئون ( مشئم  كمثئري–برقئوق –تفاح  –خوخ ) والموالح والعنب والفاكهة متساقطة االوراق ( صنف 13) 

لمتميئزة مئن عصئفور الجنئة ونخيئل الئبلح  وكئذلك والنباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة وخاصة االصئناف ا

ويجري حاليا عمل البصمة الوراثية لنباتات الزيتون والنخيل  ألصناف واحة سيوه مما . بمعامل زراعة األنسجة 

يعد سبقا علميا السئتخدام الطئرق الحديثئة للهندسئة الوراثيئة للتعريئف باألصئول الئو راثيئة المصئرية  ويعتبئر هئذا 

علمياً فريداً لألصول الوراثية لنباتات المصرية للمحافظة على ثروتنا القومية النباتيئة وسئوف يقئوم  البنك مصدراً 

 تدعيما لحفظ االصول الوراثية معمليا 7المركز معامل للبيوتكنولوجيا النباتية بمبنى الفاصل رقم 

ويئئتم تجميئئع األصئئول الوراثيئئة للنباتئئات الطبيئئة والعطريئئة ونباتئئات الفاكهئئة والخضئئر واألشئئجار الخشئئبية  -

 ونباتات الزينة 

حيث أمكن إكثارها عن طريئق معامئل ( نباتات االستيفيا)وكذلك قام المركز بنجاح بإدخال نباتات تحلية طبيعية --

بنجئئر  –قصئئب السئئكر )كئئون بديلئئة عئئن المحاصئئيل السئئكرية زراعئئة األنسئئجة النباتيئئة وزراعتهئئا بالمعهئئد لكئئى ت

ولكنئه جليكوسئيد يسئمى اسئتيفوزيد ( السم األبيل)حيث أن المواد المحلية في هذه الحالة ليست السكروز ( السكر

ضئعف  200وهو منخفل جداً جئداً فئى الطاقئة بالمقارنئة بالسئكروز علئى الئرغم بئأن تحليتئه عاليئة جئداً تسئاوى 

ينجم عنه الكثير من المشكالت الصحية مثئل السئمنة وتسئوس األسئنان وأمئراض القلئب وأمئراض السكروز الذى 

 .السكر

قد قام مركز زراعة األنسجة بإدخال نباتات أخرى جديئدة للزراعئة المصئرية عئن طريئق تقنيئات الزراعئة و-     

وانتخئاب السئالالت الجيئدة منهئا  النسيجية وهى نباتات األناناس ونباتات الجاك فروت ولقئد أمكئن إكثارهئا معمليئاً 

 .والتي يمكن المعهد من استنباطها وزراعتها بصوب المعهد وأمكن تزهير هذه النباتات وإثمارها 

 ولقد تمكن مركز زراعة األنسجة من إنتاج نباتات موالح خالية من األمراض الفيروسية بطرق التطعيم  -
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 .الكثير من المشاكل لمزارعي البرتقال واليوسفي المعملي الدقيق وهذه الطريقة سوف تحل 

وكذلك توصل المركز إلى طريقة مثلى إلنتاج األبصال والكورمات لنباتات الزينة الهامئة مثئل الجالديئولس  -

وكذلك إنتاج درنات البطاطس الخالية من األمراض الفيروسية لتقديم طريقة حديثة إلنتاج هذه الدرنات واألبصال 

 .دالً من استيرادها من الخارج والكورمات ب

 .وكذلك يهدف المركز إلى إنتاج البذور الصناعية للعديد من المحاصيل ذات القيمة االقتصادية 

     

فإن المركز عبئارة عئن الجهئة التطبيقيئة ألبحئاث المعهئد  والتئي قامئت بإنتئاج العديئد مئن النباتئات حتئى  وعلي   

لئذى مئن أجلئه أجريئت هئذه البحئوث الهامئة فئي مجئال التكنولوجيئا الحيويئة يستفيد منها المجتمع وتئؤدى المهمئة ا

 .والهندسة الوراثية

 المعمل ينتجها التي النباتات أهم : ثانيا

 االنسجة زراعة تقنيات باستخدام المعمل في للمزارع اقتصادي عائد لها التي النباتات من مجموعة إنتاج يتم
 المركز انشاء من الهدف يتحقق لكي تنافسية وبأسعار للصنف ومطابقة قياسية وبمواصفات االمراض من خالية

 : النباتات أهم ومن المجتمع خدمة و البيئةة تنمي في
 التابعة القري من- المحيطة المنطقة الهتمام نظرا معمليا الموز شتالت بإنتاج االهتمام : الموز -1

 الموز وانتاج بزراعة البحيرة محافظة و الصحراوي الطريق مزارع وايضا السادات لمدينة
                    موز شتلة الف 100 اليل لتص للمعمل االنتاجية االطاقة زيادة تم 2016 - 2015 عام خالل              

 .للمزارعين وتسليمها التعاقد وتم

   

 الموز شتالت من المعمل إنتاج
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 الموز في الصوبة

 

 الهندسة بحوث ومعهد -العلمي البحث اكاديمية بين علمي التعاون طريق عن  :البلح نخيل -2

 – مركز مدير الريئسي الباحث االنسجة زراعة مركز خالل من الزراعة ووزارة الوراثية
 االصناف مثل النخيل اصناف بعض انتاج تم السادات مدينة جامعة الوراثية الهندسة بمعهد االنسجة زراعة
 .والبرحي السيوي
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إكثار أصناف البطاطس المختلفة وانتاج الدرينات لثمانية أصناف بالتعاون مع اكاديمية البحث  :البطاطس -

 العلمي من خالل مشروع إنتاج تقاوي البطاطس باستخدام زراعة االنسجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : باالضافة الي انواع من الفاكهة ونباتات الزينة  والتنسيق الداخلي مثل 

نبات  نبات االكزورا -مصدر لالخشاب  الباولونيا نبات  - كمصدر للسكر االستيفيا  -الفرولة   -البالك بري    -االناناس  -

  – نبات الهيدرانجيا - نبات األنتوريم  - اإلسباثيفيلم نبات - - فلودندرون سلومي  - االلوكاسيا امزون  -الكوردالين
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 ( :خدمة عامه ) الستشارات الوراثية الخدمة العامة لمركز 

 :االتى  فيالمركز  أهدافتتركز 

 

فئئي كافئئه الشئئئون الخاصئئة بالوراثئئة البشئئرية والهندسئئية الوراثيئئة  مدينئئة السئئاداتالعمئئل كبيئئت خبئئرة لجامعئئة -   1

 والتحليل الجزيئي

إعداد وتنظيم البرامج التدريبية المتخصصة في مجال نشاط المركز بهئدف إعئداد كئوادر علميئه قئادرة علئي -   2

 حل المشكالت التخصصية 

تغطيه متطلبات المجتمع بمحافظه المنوفية والمحافظات المجاورة من الخدمات المتكاملة في التحاليل الطبية  -  3

  لكيميائيةوا

 ليل الجزيئي التي تعتمد علي التحبالطرق الوراثية  ضاألمراتشخيص  -   6

الطئب ومعهئد الكبئد  كلياتبكل من بالمعهد وبين األقسام المختلفة  التعاون و دعم األبحاث التطبيقية العلمية  -   5

  .ومركز البحوث ومعهد تودر بلهارسالقومي 

والبحثئئي بئئين المركئئز  العلمئئيتخئئدم عئئالج األمئئراض الوراثيئئة والتعئئاون  التئئيالبحئئوث والدراسئئات  جئئراءإ -   4

للبحئئئوث  القئئئوميالمركئئئز  –هئئئذا الشئئئأن مثئئئل وزارة الصئئئحة والسئئئكان  فئئئيوالئئئوزارات والهيئئئئات المعنيئئئة 

 .والمستشفيات التعليمية والجامعية والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية 

مئراض ناشئئئة مئئن اضئطرابات وراثيئئة وعمئئل لتشئئخيص األبويئة والتعليميئئة بالمؤسسئئات التر ربئط المركئئز -   9

 .المرضية الفحوص الطبية الشاملة للحاالت

 .معامل مرجعية طبقا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية ك لتعتمدإنشاء وتحديث المعامل المتخصصة    -8

 

- : ويضم المركز 

 

 .ووحدة تشخيص اإلمراض الوراثية ومعمل التصوير العلميالتحاليل الطبية والكيميائية  وحدة 

 

 :وحدة خدمة األبحاث التطبيقية وتسويقها

 :تتركز أهداف الوحدة في االتى 

 التطبيقية األبحاث خدمة بوحدة المتعلقة الشئون كافة في السادات مدينة لجامعة اساسى خبرة كبيت يعمل-0

 .وتسويقها

 .العلمية والرسائل البحثية النتائج بتحاليل الخاصة والندوات الدورات عقد -2

 .والمصانع للشركات وتسويقها والمعهد بالجامعة التطبيقية األبحاث تبنى-3

 الكيماوية األسمدة الستخدام  كبديل الحيوية والمخصبات المشروم بإنتاج الخاصة والندوات الدورات عقد -4

 .حيوي ووقود أسمدة إلى وتحويلها والعضوية الزراعة مخلفاتال تدوير وكيفية النظيفة زراعة على للحصول

 .متخصصة إحصائية برامج خالل من والمصانع والشركات للمشروعات اقتصادية جدوى دراسة عمل -5

 .والفنية واالجتماعية االقتصادية المجاالت في التنويه الخطط تعترض التي المشكالت عالج-6



                                                                                                                               

25 

 

 

 

 .حلها وكيفية المجتمع بالمشكالت وارتباطه التطبيقية األبحاث طريق عن العلمي لالنفتاح الالزمة السبل توفير-7

 تقوم التي والعالمية المحلية العلمية والهيئات المراكز مع وتسويقها التطبيقية األبحاث وحدة وتعاون ارتباط-8 

 .والمتقدمة النامية الدول في مشابه بنشاط

 

 : المستفيد منها المجتمعالقائمة والبحوث التطبيقية  امثلةمن 

 

  ( المخلفات) من األمن التخلص في الدقيقة الكائنات استخدام-1

 (والهيموسليلوز السليولوز) الزراعية المخلفات من التخلص في الدقيقة الكائنات استخدامها-2

 للسرطان مضادة كمواد الطبيعية المركبات استخدام-3

 لإلنسان الممرضة الفيروسات لبعل مضادة فاكسينات إنتاج-6

 الممرضة الدقيقة للكائنات المضادة المحلية المركبات على الحصول ى الدقيقة الكائنات ف استخدامها-5

 والنبات اإلنسان في اإلمراض بعل لتشخيص جديدة طرق استحداث -4

 والقمح رزاأل مثل والجفاف للملوحة مقاومة األصناف بعل استنباط -1

 الشرب ومياه الصناعي الصرف مياه معالجة -2

 (البنزويك حمل) مثل الصناعة في الستخدامها المركبات بعل إنتاج -3
 

 المركزيةوحدة المعامل 

 

 .معمل التكنولوجيا الحيوية والتحليل الكيميائي -1

 .معمل الهندسة الوراثية -2

 

 :الرؤية

 فيمجال التحاليل التكنولوجيا الحيوية و الهندسة الوراثية وأن تسهم بكفاءة  فيالمعامل المركزية أن تكون رائدة  وحدتيتسعى 

 .وخدمة المجتمع العلميالبحث 

 

 :الرسالة

أجراء التحاليل الخاصة بالتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية  المتنوعة على مستوى يتسم بالدقة الالزمة طبقا لمعايير الجودة  

 .ومراكز البحوث والمجتمع الخارجيلخدمة الجامعات المصرية 

 

 .معمل التكنولوجيا الحيوية والتحليل الكيميائي - أ

يهدف هذا المعمل المجهز بأحدث األجهزة الى تقديم خدمات عالية الجودة فى كافة المجاالت التعليمية والبحثية والمجتمعية  الخاصة 

تحليل العينات الواردة من الخارج والداخل وهذه  فيم هذا المعمل بتحاليل البيئة والغذاء وتحليل وفصل المركبات الثانوية ويخد

 :التحاليل تشمل األتي

 .مياه الصرف الصناعي طبقا لقوانين البيئة -6

 .الصحيقياس ملوثات مياه الصرف  -5

 .عينات الكشف بالفلوريسنت -4

 .عينات ذات الصبغات اللونية وغير اللونية -9

 .البيئية والدراسات االستشاراتعمل  -8
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 .الخاصة بالمياه والتربة والغذاء االميكروبيولوجبحوث  -7

 .معمل الهندسة الوراثية - ب

كافة المجاالت التعليمية  فييهدف هذا المعمل المجهز بأحدث األجهزة فى مجال الهندسة الوراثية الى تقديم خدمات عالية الجودة 

والبحثية والمجتمعية  الخاصة بتحاليل الهندسة الوراثية للكائنات الدقيقة  ويخدم هذا المعمل فى تحليل العينات الواردة من الخارج 

 .والداخل

 

 :بالمعمل والمعدات األجهزة

 

 

 

 

 الغرض الموديل الجهاز

1- HPLC S.N:DEAB803783 Made in 

Germany   
 

 2- Bioanalyser  DE1385748 

Made in German 
 

3- pH meter         Made in   Italy  (الهيدروجيني األس)قياس درجة الحموضة 

 4- Heating magnetic stirrer     Made in (EUROPE 

S.N: 146813          
 مقلب  سخان 

5-Balance 3 digits     S.N: 101205048 Made in 

Germany  
 ميزان لثالثة ارقام عشرية 

6- Biological safety cabinet 

(Laminar flow)     
S.N: 3895570  

    Made in USA 
 كابينة تعقيم هواء للعمل تحت ظروف معقمة

7- TC plus PCR   Coventional S.N: 300795    Made in (UK)   تفاعل البلمرة المتسلسل 

 8-RT PCR (Real Time PCR)    S.N: P05287  Made in 

Singaphore   
تفاعل البلمرة المتسلسل بالوقت الحقيقي لقياس التعبير 

 الجيني

9- Vortex                     S.N: MS3BS36     Made in 

(USA)  

 مقلب دوار

10- Bench centrifuge under cooling 

 26000 rpm  

S.N: 24772 

Made in Spain 

   الدقيقة/ لفة  24000 طرد مركزي

11- Incubator   حضان ذو تحكم لضبط درجات الحرارة والرطوبة 

12- Ice maker  
Kastel  s.r.l  fusina Terviso- 

ITALY 

 صانع الثلج المجروش 

13- Autoclave             S.N: 804172        Made in Japan   

             

 الساخن تحت ضغطاوتوكالف للتعقيم ببخار الماء 

14- Refrigerator (No frost) Made in Egypt  ثالجة لحفظ العينات وكل ما يحتاج للحفظ بالتبريد 

15- Freezer vertical (No frost)  Made in Egypt فريزر للحفظ بالتجمد 

16- Microwave   لتحضيرات الجل والتسخين السريع 

17- Balance 4 digits   ارقام عشريةميزان اربع 

18- Balance 3 digits  ميزان ثالثة ارقام عشرية 

19- ELISA    

20- Water bath (Shaker Incubator)  حمام مائي هزاز 

21- Micro-centrifuge   الدقيقة/ لفة  0111طرد مركزي 

24- Inverted microscope  LEICA  

Made in Germany 

 مجهر منقلب العدسات لفحص وتصوير مزارع الخال يا 
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  :حماية حقوق الملكية الفكرية و براءات اإلختراع

وأثر التكنولوجيا  من الضروري الوقوف على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له لمعرفة ما تحويه من دالالت ومفاهيم،  أن

الحديثة على تلك الحقوق؛ حيث تنوع المصادر وطرق الوصول للمعلومات، كذلك تنوع وسائل النشر المختلفة فلم تقتصر على 

، بل تخطى هذا وأصبح هناك ما يعرف بالنشر اإللكتروني، حتى وصلت إلى النشر (ةالورقي)المواد المطبوعة بالطرق التقليدية 

 IP Digitalعلى اإلنترنت في العصر الحالي، أو ما يعرف بالملكية الفكرية الرقمية، أو الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية 

works. وقد تبني المعهد وثيقة لحماية الملكية الفكرية وبراءات اإلختراع. 

 ماهية الملكية الفكرية 

على أنها الحقئوق التئي تعطئى للبشئر علئى منتجئات "منظمة التجارة العالمية فتعرف حقوق الملكية الفكرية  مفقد عرفها الكثيرين منه

 ، وكذلك نشرالعالم األمريكي تشارلزمان بحثاً بعنوان")(إبداعاتهم الذهنية

"Who will own your-The Atlantic next good idea " فيMouthly وقد ترجم للغة العربية جاء فيه 1778عدد أيلول ،

وقد عرفها المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا " شخص ما هأو ذلك التعبير الذي يملك المعرفةأن الملكية الفكرية هي تلك "

تي تتحول أو تتجسد في أشكال ملموسة أشكال على أنها كل ما ينتجه ويبدعه العقل والذهن اإلنساني، فهي األفكار ال"المعلومات 

 .(WIPOالويبو )مختلفة للملكية الفكرية والتي صنفتها المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية 

ليشمل البرمجيات، سواء أكانت بلغة اآللة، إضئافة إلئى قواعئد المعلومئات،  (TRIPS)وقد امتد التعريف وذلك حسب اتفاقية تريبس 

 :وفاته وهذه الحقوق تشمل التالي وتحمي هذه الحقوق برامج الحاسب، وقواعد البيانات وفقا لحق المؤلف طيلة حياته وبعد

 الحقوق المعنوية -1

 الحقوق المادية -2

 : أنهاعلى حقوق الملكية الفكرية بشكل عام  ويمكن تعريف

 ".الحقوق التي يتمتع بها األشخاص لالنتفاع الحصري من نتاج أفكارهم لفترة محددة من الزمن"

 : وتشمل 

 الملكية الفكرية للمصنفات اإللكترونية 

 Computer programs برامج الحاسوب: 

 Databases قواعد البيانات

 Topographies of integrated circuits الدوائر المتكاملة
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  .قائمة تشريعات الملكية الفكرية في حقل التقنية لبعض دول العالم( 1)ويبين جدول 

 سنة  الدولة التشريعات وتاري  سنها وإعادة سنها وتعديالتها

 .16/11/1792تاريخ  67المرسوم الرئاسي رقم 

The Presidential Decree No. 49 of 14 November 1972. 

 الفلبين

Philippine 
0922 

 (حماية البرمجيات .)  1796المعدل لقانون حق المؤلف لسنة  1780قانون حق المؤلف لبرامج الحاسوب لسنة -1

1- The Computer Software Copyright Act 1980 amending the Copyright Act 1974 

(17 U.S.C. §§ 101, 117 

 . 1780ؤلف المعدل لسنة و قانون حق الم.  1782قانون القرصنة والتقليد المعدل لعام  -2

 (حماية قواعد المعلومات ) 

The Piracy and Counterfeiting Amendment Act of 24 May 1982 (17 U.S.C. § 506) and the 

Copyright Act as amended 1980 (17 U.S.C. §§ 502 

 .1786لعام   قانون حماية شرائح اشباه الموصالت -3

The Semiconductor Chip Protection Act of 8 November 1984. 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

U S A 

0981 

برمجيئات )المتعلئق بئاالجراءات العاجلئة ضئد النسئخ غيئر المشئروع واعئادة اإلنتئاج .27/9/1781تاريخ  604القانون رقم 

 (وقواعد البيانات 

Law No. 406 of 29 July 1981 Concerning Urgent Measures Against the Unlawful Copying, 

Reproduction. 

 . 1789النصوص المتعلقة بحماية تصميم اشباه الموصالت لسنة  -2

the Provisions Protecting Semiconductor Product Design of 1987; 

 إيطاليا

Italy 
0980 

 .قواعد معلومات  – 1782لسنة  286القانون رقم -1

Law No. 284 of 19 May 1982 

 1784لسنة 1625قانون حماية تصاميم دوائر اشباه الموصالت رقم  -2

The Act on the Protection of the Layout-Design of the Circuitry in Semiconductor Products, 

Law No. 1425 of 18 December 1986 

 برمجيات – 1787قانون حق المؤلف المعدل لسنة  -3

the Copyright Amendment Act of 1989 1 July 1989 

 السويد

Sweden 
0982 

 .قواعد المعلومات  – 88و 83و 82القانون المعدل لقانون حق المؤلف لألعوام  -1

The Copyright Act 1956 (Amendment) Act 1982 of 13 June 1982, the Copyright 

Amendment Act 1983, and the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (which by 

Section 107 extends liability to a person who "knows or had reason to believe that the article 

in question is an infringing copy of a copyright work" 

 . 1986قانون حق المؤلف على البرمجيات المعدل لسنة  -2

The Copyright (Computer Software) Amendment Act 1986; 

 . 1786حماية انتاج اشباه الموصالت لسنة   نظام -3

The Semiconductor Product – Protection of Topography – Regulations 1987. 

 بريطانيا

United Kingdom 
 

 البرمجيات– 1783لسنة  15مرسوم وزارة الثقافة رقم 

Decree No. 15 of the Minister of Culture of 12 July 1983; 

 المجر

Hungary 
0982 

 .البرمجيات –المتعلق بالمعلوماتية  1786القانون المعدل لقانون حق المؤلف لسنة 

The Copyright Amendment Act 1984 on Informatics 
 Australia 0984استراليا 

 .برمجيات  - 1984القانون المعدل لقانون حق المؤلف لسنة 

The Copyright Amendment Act No. XIX of 1984 

 الهند

India 
 

 .البرمجيات  – 1786لسنة  116القانون المعدل لقانون حق المؤلف رقم 

The Copyright Amendment Act No. 114 of 8 October 1984; 
  المكسيك
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Mexico 

و  73لعئام  618و  71لعئام  36األرقئام ذوات  1786قوانين حق المؤلف المعدلة لقئانون األعمئال األدبيئة والفنيئة لسئنة  -1

 .البرمجيات و قواعد المعلومات  1775لعام  664

The Copyright Amendment Acts No. 34/1991 of 11 January 1991, No. 418/1993 of 

7 May 1993 and No. 446/1995 of 24 March 1995 the Act Amending the Act Relating to 

Copyright in Literary and Artistic Works (Law No. 442) of 8 June 1984. 

 71لسنة  32قانون حماية طوبوغرافية اشباه الموصالت رقم  -2

The Act on the Protection of Semiconductor Topographies No. 32/1991 of 11 January 1991. 

 فنلندا

Finland 
 

 .برمجيات  – 81قانون الملكية الفكرية لعام 

The Law on Intellectual Property of 7 October 1985 

 تشيلي

Chile 
0981 

 .برمجيات  – 73والمعدل مرة اخرى عام  85القانون المعدل لقانون حق المؤلف لعام  -1

The Copyright Amendment Act of 24 June 1985 and further amendments in Second Act to 

Amend the Copyright Act of 9 June 1993 

 . 70المعدل عام  89قانون حماية طوبوغرافية الشرائح اإللكترونية ألشباه الموصالت لعام -2

The Act on the Protection of Topographies of Micro-Electronic Semiconductor Products of 

22 October 1987  as amended 1990 

 .1779معلومات واالتصاالت لعام المادة السابعة من قانون خدمات ال -3

Article 7 Information and Communication Services Act of 22 July 1997 . 

 ألمانيا

Germany 
 

 .برمجيات  – 1785لعام  440القانون رقم  -1

Law No. 85660 of 3 July 1985 

 . 1789لسنة  870قانون حماية طوبوغرافية منتجات اشباه الموصالت رقم  -2

The Act on the Protection of the Topographies of Semiconductor Products, Law No. 87  890 

of 4 November 1987. 

 فرنسا

France 
 

 . 1785قانون المعدل لقانون حق المؤلف لعام  -1

The Copyright Amendment Act of 7 June 1985 

 . 1785لعام قانون الدوائر المتكاملة واشباه الموصالت  -2

The Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuit of 

31 May 1985. 

 اليابان

Japan 
 

 . 1785قانون حق المؤلف لعام 

The Copyright Law of 1985 

 تايوان

China\ Taiwan 
 

 . 1789لسنة  464القانون رقم 

Law No. 7.646 of 18 December 1987. 

 البرازيل

Brazil 
0982 

 .قواعد معلومات  -1789من قانون حق المؤلف المعدل لسنة  62القسم  -0

Section 42 Copyright Act as amended in 1987 

 برمجيات -1788قانون حق المؤلف المعدل لعام  -2

The Copyright Amendment Act 1988 

 . 1770المتكاملة لعام قانون دوائر الطوبوغرافية 

The Integrated Circuit Topography Act (S.C. 1990. 

 كندا

Canada 
 

 . 1774المتعلق بالملكية الفكرية وفق اخر تعديل لعام  89لسنة  22قانون رقم  -1

Law No. 22/1987 on Intellectual Property of 11 November 1987, latest version passed by 

R.D. 1/1996 on 12 April 1996 

 . 1788قانون الحماية القانونية لطوبوغرافية اشباه الموصالت لعام  -2

Law on the Legal Protection of the Topographies of Semiconductor Products of 3 May 1988; 

 . 1775من القانون الجنائي لعام  290المادة  -3

Articles 270 et seq. Criminal Code 1995. 

 إسبانيا

Spain 
 

 

 .لحماية الطوبغرافيا االصلية لمنتجات اشباه الموصالت  1789قانون  -1

The Act of 28 October 1987 on the Protection of Original Topographies of Semiconductor 

 

 هولندا
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يجب التنويه عن القانون المصرى المحدد لهذا النوع من الحمايات حتى يتاح لكل فرد فى  بالضرورةو 

معرفة حقوقه و واجباته الخاصة بهذا الشأن المؤسسة  

 2112لسنة  82قانون رقم 

 الخاصة بمجال التكنولوجيا الحيوية الفكرية الملكية حقوق حماية قانون بشأن

 األول الكتاب

 عنها المفصح غير والمعلومات المتكاملة، للدوائر ومخططات التصميمات المنفعة، ونماذج االختراع براءات

 األول الباب

Products 

 برمجيات وقواعد معلومات – 1776قانون حق المؤلف لعام  -2

Copyright Act of 7 July 1994. 

Netherlands 

 . 1789لسنة  998قانون حماية انتاج اشباه الموصالت رقم  -1

The Act on the Protection of Semiconductor Products, Law No. 778 of 9 December 1987 

 . 1788لسنة  153القانون رقم  -2

Law No. 153 of 14 January 1988 

 الدنمارك

Denmark 
 

 . 1788كما عدلت عام  1711تعليمات حق المؤلف رقم / أمر 

The Copyright Ordinance 1911 as amended in 1988 
 (إسرائيل ) 

Israel 
0988 

 .1788لسنة  392قانون حماية اشباه الموصالت رقم  -1

The Semiconductor Protection Act ( 1988/372). 

 (برمجيات وقواعد معلومات . )  1774لسنة  151المعدل رقم   1773لسنة  73المؤلف رقم قانون حق  -2

Copyright Amendment Act 1993 )1993/93) as amended in 1996/151. 

 النمسا

Austria 
 

 . 1770قانون حق المؤلف المعدل لعام 

The Copyright Amendment Act of 15 June 1990. 
 النرويج

Norway 
0991 

ويشئمل حمايئة . 1777لسئنة  27و 1778  لسنة 16قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون  1772بسنة  22القانون رقم 

 .البرمجيات وقواعد البيانات

 2000لسنة  10قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 

 األردن
 

0992 

 .التنفيذية ويتضمن حماية برامج الحاسوبوالئحته  1772لسنة  60القانون االتحادي رقم 

 .والئحته التنفيذية تتضمن مكافحة جرائم المعلومات 2004لسنة  2القانون االتحادي رقم 
اإلمارات العربية 

 .المتحدة
 

 البحرين برامج الحاسوب محل حماية - 1773لسنة  10القانون رقم 
0992 

 0994 مصر .حماية برامج الحاسوب وقواعد البياناتوتضمن  1756المعدل لقانون  1776لسنة  27قانون 

  تونس . 1776لسنة  34القانون 

 0991 قطر حماية برامج الحاسوب - 1775لسنة  25قانون 

 . 1792المعدل لقانون حق المؤلف لعام  1775قانون 

The Act of 24 April 1995 amending the Copyright Act of 29 March 1972; 
 0991 لوكسمبورغ

 0992 عمان 1774لسنة   69قانون 

 0992 الجزائر 1779لسنة  10قانون 

 0999 لبنان (برامج وقواعد بيانات )  1777لسنة  95قانون 

  الكويت ، البرامج وقواعد البيانات 1777لسنة  5المرسوم بقانون رقم 
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 المنفعة ونماذج االختراع براءات

 جديئداً، يكئون الصئناعي، للتطبيئق قابئل اختئراع كئل عئن القئانون هئذا ألحكام طبقاً  اختراع براءة تمنح: 1 مادة

 أو مستحدثة، صناعية بطرق أو جديدة صناعية بمنتجات متعلقاً  االختراع كان إبداعية، سواء خطوة ويمثل

 . معروفة صناعية لطرق جديد بتطبيق

 

 براءة، عنه منحت أن سبق اختراع على ترد إضافة أو تحسين أو تعديل كل عن استقالالً، البراءة تمنح كما

 السئابقة، الفقئرة فئي المبئين النحو على أو الصناعي للتطبيق والقابلية واإلبداع شروط الجدة فيه توافرت إذا

 . القانون هذا ألحكام وفقاً  اإلضافة أو أو التحسين التعديل لصاحب البراءة منح ويكون

 : يلي لما اختراع براءة تمنح ال: 2 مادة

 اآلداب أو العئام بالنظئام اإلخئالل أو القئومي باألمن المساس استغاللها شأن من يكون التي االختراعات 1-

 . النبات أو الحيوان أو اإلنسان صحة أو بحياة اإلضرار أو الجسيم بالبيئة اإلضرار أو العامة

 . والمخططات والبرامج الرياضية والطرق العلمية والنظريات االكتشافات 2-

 . الحيوان أو اإلنسان وجراحة وعالج تشخيص طرق 3-

ً  والحيوانات النباتات 6-  بيولوجيئة أساسئها فئي تكون التي الطرق وكذلك غرابتها أو ندرتها درجة كانت أيّا

 أو النباتئئات إلنتئئاج الدقيقئئة البيولوجيئئة غيئئر والطئئرق الدقيقئئة الكائنئئات عئئدا أو الحيوانئئات، النباتئئات إلنتئئاج

 . الحيوانات

 . والجينوم النووي والحمل الطبيعية البيولوجية والمواد الحية والخاليا واألنسجة األعضاء 5-

 : اآلتيتين الحالتين في منه جزء أو كله جديداً  االختراع يعتبر ال: 3 مادة

 مصر جمهورية في منه جزء عن أو عنه براءة صدرت أو اختراع براءة إصدار طلب سبق قد كان إذا 1-

 . البراءة طلب تقديم قبل تاريخ الخارج في أو العربية

 علنيئة بصفة الخارج في أو العربية مصر جمهورية في استغالله أو االختراع استعمال سبق قد كان إذا 2-

 . البراءة طلب تقديم قبل استغالله من الخبرة ذوي يمكن نحو على عن وصفه أفصح قد كان أو

 األشئهر السئتة خالل الدولية أو الوطنية المعارض في االختراع عن الكشف السابق البند حكم في إفصاحاً  يعد وال

 . االختراع عن الكشف وإجراءات أوضاع القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتحدد . البراءة التقدم بطلب على السابقة

 

 شئئخص لكئئل يكئئون العربيئئة مصئئر جمهوريئئة فئئي النافئئذة الدوليئئة االتفاقيئئات بأحكئئام اإلخئئالل عئئدم مئئع: 6 مئئادة

 لهئم وفعئال حقيقي نشاط مركز يتخذون أو ينتمون الذين األجانب من أو من المصريين اعتباري أو طبيعي

 العربيئة مصئر جمهوريئة تعامئل التئي أو العالمية منظمة التجارة في األعضاء الكيانات أو الدول إحدى في

 العربيئة مصئر جمهوريئة االختئراع فئي بئراءات لمكتب اختراع براءة بطلب التقدم في الحق المثل، معاملة

 . القانون هذا ألحكام طبقاً  حقوق من ذلك على يترتب وما

 أو امتيئاز أو أفضئلية أو ميئزة أي مئن العالميئة التجئارة منظمئة فئي األعضئاء الدول جميع مواطنو ويستفيد

 لئم مئا البئاب، هئذا في عليها المنصوص بالحقوق يتعلق فيما دولة أي لرعايا قانون آخر أي يمنحها حصانة

 : من نابعة الحصانة أو األفضلية أو الميزة هذه تكن

 . العامة الصيغة ذات القوانين إنفاذ اتفاقيات أو القضائية المساعدة اتفاقيات (أ)

 1775 سنة يناير أول قبل سارية أصبحت والتي الفكرية الملكية حماية بحقوق المتعلقة االتفاقيات (ب)
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 المنفعئة ونمئاذج االختئراع بئراءات طلبئات فيئه تقيئد معتمئد خئاص سئجل االختراع براءات بمكتب يعد: 5 مادة

 وذلئك القئانون هئذا ألحكئام وفقئاً  عليها ترد التي والتصرفات وباستغاللها منها المتعلقة بكل البيانات وجميع

 .التنفيذية الئحته في المبين النحو على

 . حقوقه إليه آلت لمن أو للمخترع البراءة في الحق يثبت: 4 مادة

 لئم مئا بينهم فيما بالتساوي البراءة في حقهم ثبت أشخاص، عدة بين مشترك عمل نتيجة االختراع كان وإذا

 عئن مئنهم كئل يسئتقل شئخص مئن أكثئر االختئراع ذات إلئى توصئل قئد كئان إذا أمئا . ذلئك غيئر على يتفقوا

 . البراءة طلب تقديم في لألسبق الحق يثبت اآلخر،

 تكئون االختئراع هئذا علئى المترتبئة الحقئوق فجميئع معئين اختئراع عئن الكشئف آخئر شئخص كلئف إذا: 9 مادة

 المسئتخدم أو العامل يستحدثها التي االختراعات على المترتبة الحقوق جميع لصاحب العمل وكذلك لألول،

 . االسئتخدام أو العمئل رابطئة أو العقئد نطئاق فئي كان االختئراع متى االستخدام، أو العمل رابطة قيام أثناء

 اسم ويذكر

 

 الحئق لئه كان األجر هذا على يتفق لم فإذا الحاالت، جميع في اختراعه على أجره وله البراءة، في المخترع

 السئابقة، األحئوال غيئر وفئي . العمئل صئاحب مئن أو االختئراع، عئن الكشئف كلفئه ممن تعويل عادل في

 لصاحب العمئل يكون المخترع، بها الملحق الخاصة أو العامة المنشأة نشاط ضمن االختراع يكون وعندما

 االختيئار يتم أن على للمخترع، يدفعه عادل تعويل مقابل البراءة شراء أو االختراع، استغالل بين الخيار

 إلئى منسئوباً  االختئراع يبقئى األحئوال جميئع وفئي . البئراءة بمئنح اإلخطار تاريخ من ثالثة أشهر خالل في

 . المخترع

 المنشئئأة تركئئه تئئاريخ مئئن سئئنة خئئالل فئئي اختئئراع بئئراءة علئئى للحصئئول المختئئرع مئئن المقئئدم الطلئئب: 8 مئئادة

 مئن لكئل ويكون االستخدام، أو العمل رابطة قيام أو العقد تنفيذ خالل في قدم يعتبر كأنه العامة، أو الخاصة

 إلى المدة وتزداد .لألحوال تبعاً  السابقة المادة في المنصوص عليها الحقوق جميع العمل وصاحب المخترع

 وخبرتئئه لنشئئاطه مباشئئرة نتيجئئة االختئئراع وكئئان منافسئئة، بمنشئئأة التحئئق أو العامئئل أنشئئأ إذا سئئنوات ثئئالث

 .بها يعمل كان التي السابقة بالمنشأة

 العربيئة مصر جمهورية في البراءة طلب تقديم تاريخ من تبدأ سنة عشرون االختراع براءة حماية مدة: 7 مادة

. 

 مالئك حئق ويسئتنفد  .طريقئة بأيئة االختئراع اسئتغالل مئن الغيئر منئع فئي الحئق مالكها البراءة تخول:  10 مادة

 أو دولئة أيئة فئي بتسئويقها قئام إذا السئلعة، توزيئع أو بيئع أو اسئتخدام أو اسئتيراد مئن الغيئر منع في البراءة

 : اآلتية األعمال من الغير به يقوم ما الحق هذا على اعتداءً  يعتبر وال . بذلك رخص للغير

 . العلمي البحث بأغراض المتصلة األعمال -1

 باتخئاذ أو معئين منئتج صئنع طريقئة باسئتعمال أو منئتج، بصئنع العربية، مصر جمهورية في الغير قيام -2

 المنئتج عئن آخئر شئخص مئن البراءة طلب تقديم تاريخ قبل وذلك النية، سيم لم يكن ما لذلك جدية ترتيبات

 القيئام فئي فقئط منشئأته لصئالح االستمرار حق صدور البراءة رغم الغير ولهذا صنعه، طريقة عن أو ذاته،

 هئذا نقئل أو األعمئال، القيئام بهئذه حئق عئن التنئازل يجئوز وال فيهئا، التوسئع دون ذاتهئا المذكورة باألعمال

 . المنشأة عناصر باقي مع إال الحق

3 
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 علئى للحصئول وذلئك االختراع موضوع منها يتكون التي اإلنتاج، لطريقة المباشرة غير االستخدامات -3

 . أخرى منتجات

 الكيانئئات أو الئئدول إلحئئدى التابعئئة الجئئوي أو البحئئري أو البئئري النقئئل وسئئائل فئئي االختئئراع اسئئتخدام -6

 حالئة فئي وذلئك المثل، معاملة العربية مصر جمهورية تعامل التي أو التجارة العالمية منظمة في األعضاء

 . عارضة أو وقتية العربية بصفة مصر جمهورية في الوسائل هذه من أي وجود

 تئئرخيص اسئئتخراج بهئئدف حمايتئئه فتئئرة أثنئئاء المنئئتج بيئئع أو اسئئتخدام أو تركيئئب أو بصئئنع الغيئئر قيئئام -5

 . الفترة تلك انتهاء بعد التسويق إال يتم أال على لتسويقه،

 االسئتخدام مئع معقئول غيئر بشئكل تتعئارض أال شئريطة تقئدم، مئا خئالف الغيئر بهئا يقئوم التي األعمال -4

 مراعئئاة مئئع البئئراءة، لصئئاحب المشئئروعة بالمصئئالح معقولئئة غيئئر بصئئورةتضئئر  وأال للبئئراءة، العئئادي

 . للغير المشروعة المصالح

 مئن اعتبئاراً  بالزيئادة يتئدرج سئنوي رسئم يسئتحق كمئا االختئراع بئراءة طلب تقديم عند رسم يستحق:  11 مادة

 يجئاوز ال بمئا الرسئوم هذه قيمة التنفيذية الالئحة وتحدد . البراءة حماية مدة انتهاء الثانية وحتى السنة بداية

 قواعئد الالئحئة تحئدد كمئا . للرسئم السئنوي بالنسئبة جنيئه ألئف يجئاوز ال وبمئا الطلب، تقديم عند جنيه ألفي

 الخبئراء أتعئاب البئراءة علئى الحصئول الطلئب مقئدم ويتحمئل . منهئا اإلعفئاء وأحوال الرسوم هذه تخفيل

 . الفحص ومصروفات البراءات مكتب بهم يستعين الذين

 لألوضئاع وفقئاً  االختئراع براءات مكتب إلى حقوقه إليه آلت ممن أو المخترع من البراءة طلب يقدم:  12 مادة

 اختئراع مئن أكثئر البراءة طلب يتضمن أن يجوز وال القانون، لهذا التنفيذية تحددها الالئحة التي والشروط

 . متكاملة إبداعية فكرة تشكل التي االختراعاتمجموعة  الواحد االختراع حكم في ويعتبر واحد،

 أفضئئل وعئئن موضئوعه، عئئن كئامالً  بيانئئاً  يتضئمن لالختئئراع تفصئئيلي وصئف البئئراءة بطلئب يرفئئق:  13 مئادة

 ويجئب . الطلئب محئل والطرق المنتجات من واحد لكل بالنسبة وذلك تنفيذه، الخبرة من ذوي يمكن أسلوب

 يُرفئق وأن حمايتهئا، الشئأن صئاحب يطلئب التي الجديدة العناصر على واضحة بطريقة الوصف يشتمل أن

  رسم بالطلب

 

 حيوانيئة، أو نباتيئة بيولوجية مواد يتضمن باختراع متعلقاً  الطلب كان وإذا .االقتضاء عند هندسي لالختراع

 يكئئون أن فيجئئب بيئيئئاً، أو حضئئارياً  تراثئئاً  حرفيئئة، أو أو صئئناعية أو زراعيئئة أو طبيئئة تقليديئئة معئئارف أو

 علئئى وجئئب دقيقئئة بكائنئئات متعلقئئاً  الطلئئب كئئان فئئإذا . مشئئروعة بطريقئئة مصئئدرها علئئى حاصئئالً  المختئئرع

 التنفيذيئة الالئحئة التي تحئددها الجهة لدى منها حية مزرعة يودع وأن الكائنات، هذه عن يفصح أن الطالب

 بتقئديم األحئوال جميئع فئي الطالئب يلتئزم القئانون هئذا مئن)  38(  المئادة أحكئام مراعئاة ومع . القانون لهذا

 يتصئل مئا أو نفسئه االختئراع عئن الخئارج فئي قئدمها أن التئي سئبق الطلبئات عئن كاملئة ومعلومات بيانات

 بئراءة طلئب مرفقئات القئانون لهئذا التنفيذية الالئحة وتحدد . الطلبات هذه في البت نتائج وكذلك بموضوعه

 . تستوجب رفضه التي واألحوال خاللها تقديمها الواجب والمواعيد االختراع

 علئى يراهئا التئي االستيفاءات أو التعديالت بإجراء البراءة طالب يكلف أن االختراع براءات لمكتب:  16 مادة

 يقم لم فإذا التنفيذية، الالئحة تبينه الذي النحو على وذلك القانون، هذا من (13) ألحكام المادة إعماالً  الطلب

 مئن يتظلم أن وللطالب . طلبه عن متنازالً  اعتبر إخطاره من تاريخ أشهر ثالثة خالل اإلجراء بهذا الطالب

هئذا  مئن (34) المئادة فئي عليهئا المنصئوص اللجنئة أمئام التكليئف هئذا بشئأن االختراع براءات مكتب قرار

 . التنفيذية الالئحة تبينها التي لإلجراءات ووفقاً  يوماً  ثالثين خالل وذلك القانون،
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 بتعئديل طلبئاً  البئراءة طلئب قبول عن اإلعالن قبل وقت أي في يقدم أن االختراع براءة لطالب يجوز:  15 مادة

 إلئى التعئديل يئؤدي أال ويشئترط وأسئبابه، التعئديل ماهيئة بيئان مئع الهندسئي أو رسئمه االختراع مواصفات

 . البراءة بطلب الخاصة ذات اإلجراءات الشأن هذا في وتتبع االختراع، بذاتية المساس

 خطئوة ويمثئل جديد االختراع أن من للتحقق ومرفقاته البراءة طلب االختراع براءات مكتب يفحص:  14 مادة

 األحكام البراءة طلب في وروعيت إليها، المشار الشروط االختراع في توافرت للتطبيق فإذا وقابل إبداعية

 عئن بئاإلعالن االختئراع بئراءات مكتئب قئام القئانون من هئذا( 13)و ( 12) المادتين في عليها المنصوص

 بالطريقئة االختراع جريدة براءات في الطلب قبول عن باإلعالن االختراع براءات جريدة في الطلب قبول

 إصئدار إجئراءات فئي السئير علئى كتابئة يعتئرض أن شئأن ذي لكئل ويجوز . التنفيذية الالئحة تحددها التي

 مئن يومئاً  سئتين خالل وذلك االعتراض متضمناً أسباب االختراع براءات مكتب إلى يوجه بإخطار البراءة

  تاريخ

 

 لهذا التنفيذية الالئحة التي تحددها لألوضاع ووفقاً  االختراع، براءات جريدة في الطلب قبول عن اإلعالن

 مئئة عئن يقئل ال بمئا القئانون لهذا التنفيذية الالئحة تحدده رسماً  باالعتراض اإلخطار مقدم ويؤدي . القانون

 . االعتراض قبول حالة في ويسترد الرسم جنيه ألف يجاوز وال جنيه

 لألوضئاع ووفقئاً  القئانون هئذا مئن (34) المئادة فئي عليهئا المنصئوص اللجنئة االعتراضئات بنظر وتختص

 . التنفيذية تحددها الالئحة التي واإلجراءات

 أو الداخليئة وزارة أو الحربئي اإلنتئاج وزارة أو الئدفاع وزارة إلئى االختئراع بئراءات مكتئب يرسئل:  19 مادة

 أو الئئدفاع بشئئئون تتصئئل التئئي االختئئراع بئئراءات طلبئئات مئئن صئئوراً  حسئئب األحئئوال علئئى الصئئحة وزارة

 الطلبئات، هئذه مرفقئات مئع صئحية، أو أو أمنيئة عسئكرية قيمئة لهئا التئي أو العئام األمن أو الحربي اإلنتاج

 تئاريخ مئن أيئام خالل سئبعة بذلك الطالب إخطار مع الفحص من االنتهاء تاريخ من أيام عشرة خالل وذلك

 األحئوال حسئب علئى الصحة وزير أو الداخلية وزير أو الحربي اإلنتاج وزير أو الدفاع ولوزير اإلرسال،

 وللئئوزير .اإلرسئئال تئئاريخ مئئن يومئئاً  تسئئعين خئئالل البئئراءة، طلئئب قبئئول عئئن اإلعئئالن علئئى أن يعتئئرض

 إجئراءات فئي السئير علئى االعتراض البراءة طلب قبول عن اإلعالن بعد- األحوال حسب على- المختص

 قيمئة لئه أن أو العئام األمئن أو الحربئي اإلنتاج أو الدفاع بشئون يتعلق الطلب أن له إذا تبين وذلك إصدارها

 طلئب قبئول عئن اإلعئالن تئاريخ مئن يومئاً  تسئعين خئالل ويكئون االعتئراض صئحية، أو أمنية أو عسكرية

 فئي السئير وقئف إليهئا المشئار الحئاالت في االعتراض على ويترتب . االختراع براءات جريدة في البراءة

 . البراءة إصدار إجراءات

 ويتبئع االعتباريئة، الشخصئية لئه وتكئون- للتصئدير المعئد غير- الدواء أسعار لموازنة صندوق ينشأ:  18 مادة

 مئئن يطئئرأ بمئئا األسئئعار تلئئك تئئأثر عئئدم وضئئمان الصئئحية التنميئئة لتحقيئئق وذلئئك الصئئحة والسئئكان، وزيئئر

 هذه بين من يكون أن على الجمهورية رئيس من قرار وتحديد موارده الصندوق بتنظيم ويصدر متغيرات،

 . الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المانحة الدول من مساهمات من الدولة تقبله ما الموارد

 سئارياً  الطلب ويظل تقديمه تاريخ من تبدأ سنة انقضاء بعد إال البراءة طلب قبول عن اإلعالن يتم ال:  17 مادة

 القرار هذا وينشر ذلك في يفوضه من أو المختص الوزير من بقرار البراءة منح ويكون . الفترة تلك خالل

 . القانون لهذا التنفيذية الالئحة التي تحددها بالكيفية االختراع براءات جريدة في

 بئراءات سئجل فئي عنئه دون ومئا مستنداته وعلى عليه االطالع الطلب قبول عن اإلعالن بعد للكافة:  20 مادة

 التنفيذيئة الالئحئة تحئدده رسئم مقابئل وذلئك تقئدم ممئا صورة على الحصول منهم يجوز ألي كما االختراع،

 . الالئحة هذه تقررها التي واإلجراءات ووفقاً لألوضاع جنيه، ألف يجاوز ال بما القانون لهذا
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 حئق تقريئر أو رهنهئا يجئوز كمئا عئوض، بغيئر أو بعئوض بعضئها أو كلهئا البراءة ملكية نقل يجوز:  21 مادة

 البئراءة ملكيئة تنتقئل ال ورهنهئا التجاريئة المحئال ببيع الخاصة باألحكام اإلخالل عدم ومع . عليها االنتفاع

 البئراءات سجل في بذلك التأشير تاريخ من إال الغير على عليها حجة انتفاع حق تقرير أو رهنها يكون وال

 واإلجئراءات لألوضئاع وفقاً  عليها االنتفاع حق تقرير أو رهنها أو البراءة ملكية انتقال عن النشر ويكون .

 . الالئحة التنفيذية تحددها التي

 المنقئول علئى الحجئز لقواعئد وفقاً  بمدينه الخاصة االختراع براءة على الحجز يوقع أن للدائن يجوز:  22 مادة

 الذمة في بما لديه المحجوز بإقرار المتعلقة باألحكام البراءات مكتب يلتزم وال ولدى الغير، المدين يد تحت

 التأشئير البئراءات لمكتئب المئزاد مرسئي ومحضئر الحجز يعلن أن الدائن على ويجب . عليه المحجوز قبل

 بالطريقئة الحجئز عئن وينشئر . التأشئير ذلئك تاريخ من الغير إال على حجة أيهما يكون وال السجل في بهما

 . القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحددها التي

 مرن بقررار تشركل وزاريرة لجنرة موافقرة وبعرد- االختررا  براءات مكتب يمنح:  32 مادة
 الحقروق اللجنرة وتحردد االختررا   إجباريرة باترتل ل ترراخي - الروزراء مجلس رئيس
 التراخي  هذه إصدار عند البراءة لصاحب المالية

 ( ل ط   علي المراجع مرفق قائمة بالمراجع بالتفصيل ) 
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 :والكوارث األزمات إدارة وحدة

 الوحده إدارة تشكيل تم كما .بالمعهد الجودة وحدة خالل من استحداثها21/11/2011 بتاريخ المعهد مجلس بقرار الوحدة تأسست

 االرضى بالدور المعامل مبنى في الوحده مقر تخصيص تم/2011/10  31 بتاريخ 22 رقم المعهد عميد /د.أ السيد بقرار .

  الوحده إدارة تشكيل استحداث تمبالمعهد و الطبيه العياده بجوار

 

 الهيكل التنظيمي لوحدة األزمات والكوارث 
 يقع المجلس ضمن اختصاصات عميد المعهد 

 

 
 :اللجنة مهام

 .التثقيفيه والمحاضرات الندوات خالل من واألمن السالمه بأمور التوعية نشر على العمل 

 األنشطه لمختلف المدنيه والحمايه الدفاع بلوائح الوارده المواصفات وتطبيق بتنفيذ المتعلقه التثقيفي الدراسات إعداد 

 .بالمعهد والمنشآت

 .متخصص تدريبيه دورات حضور على وتشجيهم بالوحده العاملين كفاءة رفع 

 التي القصور أوجه عالج تصورلكيفية وضع مع أخرى أماكن في حدوثها خالل من والكوارث األزمات وتحليل دراسة 

 .حدثت

 .الشفافيه من كامل إطار في والبيانات المعلومات إتاحة 

 :والمهام الوحده مجلس عن المنبثقة اللجان

 :العمل بيئة وتأمين السالمة لجنة  :أوال

 :اللجنة مهام

 . المعهد لمنشآت الحماية خطط إعداد 

 .أزمة حالوجود في التصرف كيفية تحاكى سيناريوهات تنفيذ مع واإلخالء الطوارئ خطط وضع 

 .المعهد منشآت وتأمين للمواصفات ومطابقتها الحريق مكافحة نظم صالحية من التأكد 

 .بالجامعة المدنيه والحماية الدفاع وحدة مع والتعاون المستمر التواصل 
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 :واإلعالم والتوعية التطوير لجنة :ثانيا

 :اللجنة مهام

 .التثقيفيه والمحاضرات الندوات خالل من واألمن السالمه بأمور التوعية نشر على العمل 

 الدفاع بلوائح الوارده المواصفات وتطبيق بتنفيذ المتعلقه التثقيفي الدراسات إعداد 

 .بالمعهد والمنشآت األنشطه لمختلف المدنيه والحمايه 

 .متخصص تدريبيه دورات حضور على وتشجيهم بالوحده العاملين كفاءة رفع 

 تصور وضع مع أخرى أماكن في حدوثها خالل من والكوارث األزمات وتحليل دراسة 

 .حدثت التي القصور أوجه عالج لكيفية 

 الشفافيه من كامل إطار في والبيانات المعلومات إتاحة 

 :األولية واإلسعافات المهنية الصحة لجنة  :ثالثا
 :اللجنة مهام

 .والعالجيه الوقائيه البرامج إعداد 

 .)وأنفلونزاالخنازير الطيور أنفلونزا ( مثل أوبئه حدوث حال في الوقائي الطب مجال في وخاصة الصحي الوعي نشر  

 .هللا قدر ال كارثة حدوث حال في األوليه لإلسعافات المطلوبه اإلمكانيات وجود من التأكد 

 .األزمة أثناء التعامل لكيفية آلية لوضع المستشفيات وخاصة المختصه الجهات مع التنسيق 

 بالعياده المتتالى للتواجد المشخصات قسم أطباء بين التنسيق 

 

  التدريب وحدة

 
 من للعديد طرحها خالل من العمل فى األداء مستوى ورفع تطوير إلى تهدف للتدريب متكاملة شاملة خطة بوضع الوحدة تقوم

 والعاملين ومعاونيهم التدريس هيئةألعضاء التدريبية االحتياجات وتقييم تحليل على القائمة العمل وورش التدريب برامج

     .بالمعهد اإلدارى بالجهاز
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