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 نبذة عن الكليه  -1

وبدأت الدراسة بالكلية فى  ،1980سبتمبر عام  28وافق مجلس الجامعة على إنشاء كلية العلوم فى 

وفقاً لالئحة الداخلية الخاصة بها والتى من أهم أهدافها تخريج جيل من العلميين  1984 /1983العام الدراسى 

وقد بدأت  ،مجتمع المصرى وعلى األخص بمنطقة حلوانالتطبيقيين القادرين على المساهمة فى خطط تنمية ال

 ء امييقسم الك و الدراسة بالكلية فى أقسام ثالثة هى قسم الرياضيات

وقد تولت كلية العلوم منذ نشأتها مهام تدريس مقررات العلوم األساسية فى باقى كليات جامعة  ،قسم الفيزياءو

 حلوان.

لمجتمع المصرى واإلكتشاف والقفزات العلمية والتكنولوجية وتمشياً مع التطورات الكبيرة فى حياة ا

السريعة والمتالحقة تم تشكيل لجان مختلفة شارك فيها أساتذة الكلية وذوى الخبرة من خارج الكلية لتعديل 

الالئحة وتطويرها بما يتالئم مع المتطلبات الجديدة لمهام وأهداف الكلية وتم فتح أقسام جديدة خالل عامى 

برنامجاً تعليمياً  18وهى أقسام النبات، قسم علم الحيوان، قسم الجيولوجيا. وقدمت الكلية  1996و 1995

قامت الكلية  …برنامجاً لمرحلة الدراسات العليا، ومع بداية األلفية الثالثة 32لطالبها فى مرحلة البكالوريوس و 

برنامجاً  23على  2002الالئحة الداخلية عام  بتعديل الئحتها التعليمية مواكبة لمتطلبات سوق العمل، واشتملت

تم اضافة برنامج التكنولوجيا برنامجاً تعليمياً فى مرحلة الدراسات العليا، 42تعليمياً فى مرحلة البكالوريوس و

باإلضافة لما تقدمه  2014-2013الحيوية الجزيئية كبرنامج جديد متميز بمصروفات وتم تفعيله العام الجامعى 

 وم من مقررات دراسية بالكليات األخرى بجامعة حلوان. كلية العل

ثم تم نقلها كجزء من كلية ) 1997وقد كانت الكلية فى بدايتها جزء من كلية هندسة حلوان حتى عام 

حيث تم تخصيص مبنى لكل قسم من ،تم النقل إلى مقر كلية العلوم الجديد الحالى  2005وفى عام  ،(الصيدلة

علم الحيوان والحشرات  –الميكروبيولوجى و  النبات – الكيمياء -الفيزياء –فة )الرياضيات أقسام الكلية المختل

باإلضافة إلى تخصيص دور كامل لمكتبة الكلية وتخصيص متحف للكلية بأقسامها المختلفة  ،الجيولوجيا( –

صصة بكل أقسام معشبة قسم النبات، ايضاً تم إنشاء معامل أبحاث متخلوكذلك تخصيص المساحة الالزمة ،

 الكلية، وكذلك إنشاء معمل للحاسب اآللى بقسم الرياضيات. 

تمت الموافقة على إنشاء معمل للرصد البيئى بالتعاون مع اإلدارة المركزية للتعاون  2006وفى عام 

لفضاء تم إنشاء معمل ألبحاث ا 2008الواليات المتحدة األمريكية ، وفى عام  و)وزارة التعاون الدولى(  الدولى

وكذلك إنشاء مركز اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ،كأول معمل من نوعه فى الدول العربية وأفريقيا 

 اآللى باعتماد من هيئة اليونسكو.
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 :كلية الؤية ر -1-1

تطمح كلية العلوم جامعة حلوان أن تحقق التميز في تقديم خدمة تعليمية في مجال العلوم االساسية و البحث 

 العلمي التطبيقي و التكنولوجيا الحديثة .

 رسالة الكلية : -1-2

كلية العلوم جامعة حلوان مؤسسة تعليمية حكومية تعمل على إعداد خريج متميز علمياُ قادر على          

المنافسة فى سوق العمل المحلى واالقليمى وذلك من خالل تقديم برامج أكاديمية متطورة فى مجال العلوم 

سية والتطبيقية طبقا لمعايير الجودة و بحوث ودرسات علمية لبناء قاعدة بحثية تكنولوجية متطورة للنهوض األسا

 و المشاركة الفعالة في خدمة و تنمية المجتمع محليا و إقليميا.

 الدراسات العليا -2

 الرؤيه: -2-1

م االساسيه فعاله وصالحه للتحول دراسات عليا رائده في برامجها ومخرجاتها من خالل تقديم ابحاث في العلو

إلي أبحاث تطبيقيه تقدم منتجات بحثيه قادره علي المنافسه وتخدم المجتمع وتفيد المستخدم النهائي وتدفع بعجله 

 االقتصاد.

 الرساله:-2-2

 ً الل تحقيق  متميزاً بما يتناسب مع التطور العلمي من خ المساهمه في إعداد الكفاءات العلميه المؤهله تأهيال  عاليا

 االهداف التاليه:

 رفع مستوي برامج الدراسات العليا في الكليه من خالل تطبيق معايير الجوده العالميه. -1

 وضع السياسات واإلجراءات التنظيميه واالرشاديه لبرامج الدراسات العليا . -2

ر احتياجات خطط يسيه وتوفالتناف العداد باحثين في مجاالت التخصص المختلفه لمواجهه متطلبات االعمإ -3

 التنميه الشامله.

استقطاب الطالب المتميزين من حمله الشهادات الجامعيه من داخل وخارج مصر لمواصله الدراسات العليا  -4

 جامعه حلوان. –في البرامج المعتمده لدي كليه العلوم 

 والبيئه المحيطه بالجامعه.أن تعمل الكليه كبيت خبره مصري يقدم حلوالً علميه  لمشاكل  الصناعه  -5
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 برامج ال -2-3

بشأن إصدار الالئحة الداخلية لكلية العلوم جامعة  1234تم صدور القرار الوزارى رقم  11/6/2009فى 

وقد تم تطبيق هذا النظام بداية من العام  ،حلوان )مرحلة الدراسات العليا( للعمل بنظام الساعات المعتمدة

 اتبرنـامج لـدرج 26برنامج لدرجة الدبلوم وعدد  13قدم هذا النظام عدد ، حيث ي2009/2010الجامعى 

 الماجستير فى العلوم ودكتوراه الفلسفة فـى العلـوم والدكتوراه فى العلوم.

  ( : برامج دبلوم الدراسات العليا1جدول )
 

 البرنامــج ) الشعبة (  القســـــــم

 الرياضيات -1 الرياضيات

 االحصاء-2

 الحاسب علوم -3

 علوم المواد -4 الفيزياء

 البصريات والليزر -5

 تطبيقات حيود وطيف االشعه السينيه -6

 الفيزياء االشعاعيه التطبيقيه -7

 الفلك وعلوم الفضاء -8

 تحاليل الكيمياء الحيويه -9 الكيمياء

 الكيمياء التحليليه -10

 الكيمياء التطبيقيه -11

 ميكروبيولوجيا التطبيقهال -12 النبات والميكروبيولوجي

 الجيولوجيا التطبيقيه -13 الجيولوجيا
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 الدكتوراه في العلوم   –دكتوراه الفلسفه في العلوم  –برامج الماجستير في العلوم  ( 2)جدول

 البرنامج ) الشعبه ( القســـــم

 الرياضيات البحته -1 الرياضيات
 الرياضيات التطبيقيه -2
 االحصاء -3
 الحاسب علوم -4

 فيزياء الجوامد اوفيزياء االلكترونيات -5 الفيزياء
 البصريات والليزر او االطياف الذريه والجزيئيه -6
 الفيزياء النوويه -7
 التطبيقيه ةالفيزياء االشعاعي -8
 الفيزياء الحيويه الطبيه -9

 فيزياء الفلك وعلوم الفضاء -10

 الكيمياء الحيويه -11 الكيمياء
 اء العضويهالكيمي -12
الكيمياء الالعضويه )غير العضويه او الفيزيائيه او  -13

 التحليليه(
 الكيمياء التطبيقيه -14

 النبات -15 النبات والميكروبيولوجي
 الميكروبيولوجي -16

 الفسيولوجي والبيئة -17 علم الحيوان والحشرات
 الخليه واالنسجه وكيمياء االنسجه-18
 جنهالتشريح المقارن واال -19
 الالفقاريات والطفيليات والمناعه -20
 الحشرات -21

 الطبقات والجيولوجيا  التاريخية -22 الجيولوجيا
 المعادن والصخور -23
 جيولوجيا البترول والمياه -24
 الجيوفيزياء والزالزل -25
 الجيولوجيا التركيبية والتكتونيه -26
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 سجيالت بالدراسات العليا( : ت3جدول )

 دكتوراه ماجستير شعبال القسم
 10 6 علوم حاسب الرياضيات 

 1 2 رياضة بحتة

 4 1 إحصاء

 2 2 تطبيقية

 4 4 جوامد الفيزياء
 2 21 فيزياء نووية

 1 3 بصريات وليزر
 2 1 فلك وعلوم فضاء

 2 39 الكيمياء العضوية الكيمياء
الكيمياء غير العضوية والفيزيائية 

 والتحليلية
42 7 

 1 30 لكيمياء التطبيقيةا
 15 15 الكيمياء الحيوية

 10 36 ميكروبيولوجى الميكروبيولوجى و النبات
 4 11 نبات 

 6 4 فسيولوجي بيئة علم الحيوان والحشرات

 14 3 خلية وانسجـة
 1 3 تشريـح مقارنـة

 2 5 الفقاريات وطفليات وحشرات

 - 2 حشرات 
 1 4 بترول وميـاه الجيولوجيا

 2 4 معـادن وصخـور

 1 2 طبقات وجيولوجيا تاريخية

 1 8 جيوفيزيـاء

 1 2 جيولوجيا تركيبيه وتكونيه

 96 270  المجموع
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 منهجية إعداد الخطة البحثية: -3

 :تحليل نتائج الخطة البحثية السابقة 

مستهدفا فى بعض المجاالت  بل وتجاوزت ماكان 2014-2009حققت االقسام العلمية المستهدف من الخطة  (1

 .5&4جداول  مثل علوم الحياة وعلوم المواد والفضاء ويعتبر ذلك تميزا فى هذه التخصصات

مثل البحوث المرتبطة بالبيئة وكذلك بحوث المياة مما  يوجد قصور فى تحقيق المستهدف لبعض المجاالت (2

 افى من قبل الجامعة.يتطلب توجية البحوث لهذه المجاالت  وتوفير الدعم المالى  الك

حدث تداخل بين مجالى العلوم الفيزيائية وعلوم المواد والنانوتكنولوجى وبالتالى فأرقامه غير معبره ولكن بجمع  (3

عدد ابحاث المجالين نجد انها قد حققت المستهدف. بالتالى تم عمل الخطة البحثية بحيث تعالج القصور الموجود 

 لبعض المعايير.

قسم الحيوان والنبات اقسام ذات طبيعة خاصة تحتاج إلجراء األبحاث فيه القيام برحالت حقلية قسم الجيولوجيا و (4

بحثية لجمع العينات وعمل القياسات الحقلية بالمناطق الجبلية ذات الطرق الغير معبده فى كثير من األحيان 

البحثية للسادة أعضاء  والتى يستوجب معها  إحتياج القسم الشديد لعربة ذات دفع رباعى لعمل الرحالت

 التدريس ومعاونيهم والذى سيؤدى بدوره إلى زيادة النشاط البحثى بالقسم.

معظم التسجيالت التى تمت بالخطة من خالل التعاون البناء بين االقسام وبين المؤسسات والهيئات والجامعات  (5

مركز بحوث مواد  –لكية والجيوفيزيقية المعهد القومى للبحوث الف -المختلفة نذكر منها ) هيئة المواد النووية 

 –معهد بحوث البترول  -شركات البترول المختلفة  -الهيئة العامة للبترول  –مركز بحوث الصحراء  -البناء

 جامعة بنى سويف(.  -جامعة المنوفية 

وذلك  يالحظ قلة عدد الطالب الحاصلين على رسائل الدكتوراه بالمقارنة بالحاصلين على درجة الماجستير (6

لوجود تأهيل الدكتوراه بجامعة حلوان وعدم وجوده فى كثير من الجامعات المصرية األمر الذى يؤدى إلى 

 عزوف الطالب عن التسجيل لدرجة الدكتوراه بالقسم وبالجامعة على وجه العموم .

ر مرتفعة  فى مجالت دولية ذات معمالت تأثييوجد نشاط ملحوظ فى النشر الخارجى ألعضاء هيئة التدريس  (7

وقد تم ذلك من خالل مجهودات فردية من السادة أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع العديد من الجامعات 

 ومراكز األبحاث العلمية العالمية والمحلية ومعظمها بدون دعم مالى من الجامعة.

بحاث المنشورة فى تم التعاون مع العديد من الجامعات العالمية والمصرية والمراكز البحثية لتنفيذ األ (8

 مجالت دولية على سبيل المثال:

جامعة الملك  -جامعة كانازاوا باليابان -معهد التعدين بجامعة سالسبورج بالنمسا -)جامعة فراكفورت بألمانيا

 -جامعة أغادير بالمغرب -جامعة صالح الدين بالعراق  -جامعة كركوك بالعراق –عبد العزيز بالسعودية 

جامعة  –جامعة الفيوم  –جامعة أسيوط  –جامعة المنيا  –مركز بحوث الفلزات بمصر  -جامعة القاهرة 

 جامعة الفيوم(. -جامعة جنوب الوادى –المعهد القومى للبحوث الفلكية  –المنوفية 

 .يوجد بالكلية مراجعين دوليين للعديد من المجالت الدولية  (9
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 التوصيات:

 تقوم بها االقسام .ضرورة توفير الدعم المالى لألبحاث التى  -1

تحفيز أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالنشر الدولى لما له من دور كبير فى رفع ترتيب الجامعة  -2

 بين الجامعات العالمية. 

ضرورة توفير عربة ذات دفع رباعى للقيام بالرحالت الحقلية البحثية والذى سئؤدى بدوره لزيادة  -3

 النشر العلمى.

 لشباب الخريجين من المعيدين والمدرسين المساعدين.ضرورة الدعم المالى  -4

 ضرورة شراء األجهزة العلمية الحديثة التى تواكب التطور العلمى . -5

 ضرورة زيادة البعثات والمنح لمعاونى هيئة التدريس. -6

 زيادة عدد المهمات العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس. -7

 العالمية. تفعيل إتفاقيات التعاون بين الجامعة والجامعات -8

 زيادة الدعم لحضور المؤتمرات الدولية -9

زيادة الدعم المالى والمعنوى للطالب الوافدين من قبل الجامعة لتحفيز الطالب الوافدين مع  -10

 تسهيل اإلجراءات اإلدارية بالنسبة لهم.

ة ذيادة الدعم المالى وتحفيز السادة أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الطالب الوافدين لزياد -11

 عدد الطالب الوافدين. 

التوصية بإلغاء السنه التمهيدية للدكتوراه أو وجوب تدريس هذه السنه بالنسبة لجميع الجامعات  -12

 المصرية.
 

 -( بالمنهجية التالية: 6وتم اعداد الخطة البحثية )جدول 

 ( جلسات عصف ذهني بين أعضاء هيئة التدريس باألقسام لتحديد المجاالت البحثية.1

 لفة لتحديد المجاالت البحثية المشتركة.تسات عصف ذهني بين أعضاء هيئة التدريس باألقسام المخ( جل2

القومية والتطور  والتوجهات المجتمع العلمي وإحتياجات للبحث الجامعة ( دراسة المجاالت البحثية ذات األولوية بخطة3

 العلمي العالمي في مجاالت التخصص.

 ية للكلية والمرتبط باألهداف و مؤشرات النجاح و مصادر التمويل.لخطة البحثل ( إعداد مقترح4

المصلحة حول إرتباط المجاالت البحثية المقترحة بإحتياجاتهم ومدى مساهمتها في تطوير  ذاتألطراف ل( تصميم إستبانة 5

 وإيجاد حلول عملية تطبيقية للمشاكل المرتبطة باألعمال.

 المستفيدين وأصحاب المصلحة.  علبحثية ومراجعتها متنظيم ورش عمل  لمناقشة الخطة ا (6

 إقتراح السياسات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ الخطة البحثية. (7

 علي الموقع األلكترونى للكلية. ( إعتماد الخطة البحثية بمجلس الكلية ًونشرها8

 وضع آليات لمتابعة تنفيذ الخطة البحثية.( 9
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 أهداف الخطة البحثية:-4

 الة ورؤية كلية العلوم وجامعة حلوان.تحقيق رس (1

 دفع عجلة األقتصاد الوطني بتنفيذ أبحاث بالمجاالت ذات األولوية القومية. (2

 رفع مستوى االبحاث بالكلية. (3

 تحقيق التكامل والتناسق بين األقسام العلمية من خالل وضع الخطط والمشاريع البحثية المشتركة. (4

 ذات معامل تأثير عالى. زيادة عدد االبحاث المنشورة بدوريات (5

 .تنمية المهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس و معاونيهم (6

 التقدم للمشاريع التنافسية لتمويل البحث العلمي. (7

 تبادل الخبرات مع الجهات المناظرة محلياً و دولياً. (8

 توكيد الجودة فى مختلف مجاالت الكلية البحثية. (9

 المجال الزمني للخطة البحثية: -5

إلى  2014/2015حديد زمن تنفيذ الخطة البحثية للكلية خالل خمس سنوات بداية من العام الجامعي تم ت

 طبقاً لألولويات القوميه واحتياجات المجتمع المحلي.   2019/2020

 محاور الخطة البحثية: -6

رئاسه السيد رئيس ب 2009بناًءا علي توصيات المجلس االعلي للعلوم والتكنولوجيا بجلسته الثالثه في يناير 

الوزراء وعضويه العديد من الوزراء والعلماء ورؤساء المراكز البحثيه تم تحديد المجاالت البحثيه ذات االولويه 

الزراعه -علوم الحياه متضمنه العلوم الطبيه والبيولوجيه-الموارد المائيه-)الطاقه الجديده والمتجدده القوميه وهي

البحثيه توجهات الولذلك تم اخذ  العلوم االجتماعيه واالنسانيات(.-االتصاالت ياولوجتكن-تكنولوجيا الفضاء-والغذاء

لكليه العلوم  لجامعة حلوان وكذلك تم وضع محاور الخطة البحثية  لدوله في االعتبار عند إعداد الخطه البحثيهل

وقد تم اضافه ، نا العزيزلتلبى محاور خطة الجامعة ليكون لذلك عظيم االثر فى نهضة ورقى وطن جامعه حلوان

  -:مجاالت اخري بناءا علي احتياجات المجتمع المحيط وتميز الباحثين بالكليه في هذه المجاالت وهي كالتالي 

 الطاقة الجديدة والمتجددة. -1

 .ءالما ابحاث -2

 .والتكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها الدراسات البيولوجيةوتشمل علوم الحياة  -3

 كنولوجى.علوم المواد والنانو ت -4

 وتطبيقاتها.  التخليقية والمركبات الطبيعية المركبات  -5

 الطاقة. عالية الفيزياء و النووية الفيزياء - -6

 بحوث البيئة. -7
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 )يتبع(: محاور الخطة البحثية -6

 تطبيقاتها. و االرض علوم- -8

 .الفضاء وعلوم الشمس فيزياء -9

 تكنولوجيا المعلومات واإلحصاء الرياضى. -10

 

 

 

 

 



9

 

 

 

 (2014-2009جامعة حلوان ) –( الخطة البحثية لكلية العلوم 4)جدول 

مجاالت الخطة 

 البحثية
 المخرج الهدف

مؤشر 

 النجاح

التكلفة  مصادر التمويل فترة التنفيذ األنشطة

 التقديرية

 )جنيه(

اء
ض

ع
 أ
ث

حا
أب

 

س
ري

تد
 ال

ئة
هي

 

ت 
عا

رو
ش
م

ب
ال

ط
ال

 

ت 
وا

ند
ت

را
تم

مؤ
و

 

اه
ر
تو

دك
ر 

تي
س
ج
ما

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

ت  
عا

رو
ش
م

ية
حث

ب
 

ل
ما

ع
أل
 ا
ع
طا

ق
 

ت 
ذا
ت 

دا
ح
و

ص
خا

ع 
اب
ط

ية 
كل

/ال
عة

ام
ج
ال

ي 
ص

خ
ش
ل 

وي
تم

 

الطاقة الجديدة  -1

 والمتجددة.

إيجاد مصادر 

جديدة ومتنوعة 

تحسين من الطاقة ل

اقتصاديات 

 الصناعة

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ية
لم

ع
 

ت 
وا

ند
و

ث
ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 

درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

8 35 6 2 5 √ √ √ √ √   
 

 

 

 

 

 
131000 

 الموارد المائية. -2

 على الحفاظ 

مائية الموارد ال

 مضادر توفيرو

مع معرفة  بديلة

الخصائص 

الهيدروجيولوجية 

والهيدروجيوكيميائ

ية لمكامن المائيةية ل
لم

ع
ل 

ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ث 
ح
 ب
ت

قا
حل

 و
ت

وا
ند

و
 

نشر بحوث 
ومنح 

درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

14 32 5 3 6 √ √ √ √ √ √     
231000 

 



10

 

علوم الحياة  -3

وتمشل الدراسات 

 البيولوجية

 والتكنولوجيا الحيويه 

 .وتطبيقاتها

دراسة أسباب 

األمراض وطرق 

التشخيص والعالج 

 والدراسات الوبائية

ية
لم

ع
ل 

ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ث 
ح
 ب
ت

قا
حل

 و
ت

وا
ند

و
 

نشر بحوث 
ومنح 

درجات 
علمية 

ومؤتمرات 
ونشرات 

 توعية

64 68 20 18 30 √ √ √ √ √ √   √ √ 
1073000 

 

علوم المواد  -4

 والنانو تكنولوجى.

ربط البحث العلمى 

بالصناعة و 

تشجيع التصنيع 

المحلى لمنتجات 

ذات ومواد 

مواصفات قياسية 

تخدم المجتمع 

ية البيئة.و
لم

ع
ل 

ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ث 
ح
 ب
ت

قا
حل

 و
ت

وا
ند

و
 

نشر بحوث 
ومنح 

درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

75 126 33 22 34 √ √ √ √ √ √   √ √ 
1739000 

 

 تكنولوجيا الفضاء. -5

النهوض بالبحث 

العلمى ومواكبة 

األبحاث العالمية 

وربط البحث 

 العلمى بالصناعة

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ية
لم

ع
 

ت 
وا

ند
و

ث
ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 

درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

8 12 17 4 2 √ √ √ √ √ √ √  √ √ 340000 

 علوم األرض. -6
دراسة جيولوجيا 

االرض والبحار 

 والمحيطات

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ية
لم

ع
 

ت 
وا

ند
و

ث
ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 

درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

30 29 11 3 10  √  √  √   √  
368000 

 

تكنولوجيا  -7

 المعلومات واإلحصاء.

المساهمة الفعالة 

فى تطوير العلوم و 

التكنولوجيا و 

إنشاء قواعد 

 بيانات

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ية
لم

ع
 

دو
ون

ت 
ا ث
ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 

درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

117 180 29 17 30 √ √ √ √ √      
468000 

 

11 
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 العلوم الفيزيائية. -8
دراسة علوم 

الفيزياء المختلفة 

 وربطها بالصناعة

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ية
لم

ع
 

ت 
وا

ند
و

ث
ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 

درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

40 45 30 15 26 √ √ √ √ √ √   √  
500000 

 

 بحوث البيئة. -9

المساهمة الفعالة 

فى الحفاظ على 

بيئة صحية وتوفير 

تسهم  أوليةخامات 

فى الصناعات 

تحسين  و المحلية

البيئة المحيطة و  

المساهمة فى 

عالج األمراض 

 المهنية و الوبائية

ية
لم

ع
ل 

ائ
س

ور
ث 

حو
ب

 
ت 

وا
ند

و
ث

ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 

درجات 
علمية 
 تومؤتمرا

98 135 22 16 58 √ √ √ √ √ √  √ √ √ 
918000 

 

اإلستخدمات  -10

السلمية للفيزياء 

 النووية

دراسة علوم 

الفيزياء النووية 

واالستخدام السلمى 

 للطاقة النووية

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ية
لم

ع
 

ت 
وا

ند
و

ث
ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 

درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

20 25 15 10 15 √ √ √ √ √    √  

300,000 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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 (2014-2009جامعة حلوان ) –( ماتم تحقيقه من الخطة البحثية المستهدف تحقيقها لكلية العلوم 5جدول )

مجاالت الخطة 

 البحثية
 المخرج الهدف

مؤشر 

 النجاح

التكلفة  مصادر التمويل فترة التنفيذ األنشطة

 التقديرية

 )جنيه(

ء
ضا

ع
 أ
ث

حا
أب

 

س
ري

تد
 ال

ئة
هي

 

ت 
عا

رو
ش

م
ب

ال
ط
ال

ت  
وا

ند
ت

را
تم

مؤ
و

 

اه
ور

كت
د

ير 
ست

ج
ما

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

ت  
عا

رو
ش

م

ية
حث

ب
 

ال
عم

أل
 ا
ع
طا

ق
 

ت 
ذا

ت 
دا

ح
و

ص
خا

ع 
اب
ط

ية 
كل

/ال
عة

ام
ج
ال

ي 
ص

خ
ش

ل 
وي

تم
 

الطاقة الجديدة  -1

 والمتجددة.

إيجاد مصادر 

جديدة ومتنوعة 

تحسين من الطاقة ل

اقتصاديات 

 الصناعة

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ية
لم

ع
 

ت 
وا

ند
و

ث
ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

23 5 10 7 18 √ √ √ √ √   
 

 

 

 

 

 
131000 

 الموارد المائية. -2

 على الحفاظ 

مائية الموارد ال

 مضادر توفيرو

مع معرفة  بديلة

الخصائص 

الهيدروجيولوجية 

والهيدروجيوكيميائ

ية لمكامن المائيةية ل
لم

ع
ل 

ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ث 
ح
 ب
ت

قا
حل

 و
ت

وا
ند

و
 

وث نشر بح
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

5 1 - 1 9 √ √ √ √ √ √     
231000 
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علوم الحياة  -3

وتمشل الدراسات 

 البيولوجية

 والتكنولوجيا الحيويه 

 .وتطبيقاتها

دراسة أسباب 

األمراض وطرق 

التشخيص والعالج 

 والدراسات الوبائية

ية
لم

ع
ل 

ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ث 
ح
 ب
ت

قا
حل

 و
ت

وا
ند

و
 

نشر بحوث 
ومنح 

ت درجا
علمية 

ومؤتمرات 
ونشرات 

 توعية

181 
16

6 
93 21 

5

5 
√ √ √ √ √ √   √ √ 

1073000 

 

علوم المواد  -4

 والنانو تكنولوجى.

ربط البحث العلمى 

بالصناعة و 

تشجيع التصنيع 

المحلى لمنتجات 

ذات ومواد 

مواصفات قياسية 

تخدم المجتمع 

ية البيئة.و
لم

ع
ل 

ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ث 
ح
 ب
ت

قا
حل

 و
ت

وا
ند

و
 

ث نشر بحو
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

192 
10

6 
54 17 82 √ √ √ √ √ √   √ √ 

1739000 

 

 تكنولوجيا الفضاء. -5

النهوض بالبحث 

العلمى ومواكبة 

األبحاث العالمية 

وربط البحث 

 العلمى بالصناعة

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ية
لم

ع
 

ت 
وا

ند
و

ث
ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

22 18 13 3 6 √ √ √ √ √ √   √ √  

 علوم األرض. -6
دراسة جيولوجيا 

االرض والبحار 

 والمحيطات

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ية
لم

ع
 

ت 
وا

ند
و

ث
ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

44 17 10 5 20 √ √ √ √ √    √  

300,000 

 

تكنولوجيا  -7

 المعلومات واإلحصاء.

المساهمة الفعالة 

فى تطوير العلوم و 

ولوجيا و التكن

إنشاء قواعد 

 بيانات

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ية
لم

ع
 

ت 
وا

ند
و

ث
ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

90 70 4 14 20 √ √ √ √ √ √  √ √ √ 
918000 
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 العلوم الفيزيائية. -8
دراسة علوم 

الفيزياء المختلفة 

 وربطها بالصناعة

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ية
لم

ع
 

ت 
وا

ند
و

ث
ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ح ومن

درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

16 30 - - 4 √ √ √ √ √ √  √ √ √  

 بحوث البيئة. -9

المساهمة الفعالة 

فى الحفاظ على 

بيئة صحية وتوفير 

تسهم  أوليةخامات 

فى الصناعات 

تحسين  و المحلية

البيئة المحيطة و  

المساهمة فى 

عالج األمراض 

 المهنية و الوبائية

ية
لم

ع
ل 

ائ
س

ور
ث 

حو
ب

 
ت 

وا
ند

و
لق

ح
و

ث
ح
 ب
ت

ا
 

نشر بحوث 
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

22 25 25 21 38 √ √ √ √ √ √ √  √ √ 340000 

اإلستخدمات  -10

السلمية للفيزياء 

 النووية

دراسة علوم 

الفيزياء النووية 

واالستخدام السلمى 

 للطاقة النووية

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ية
لم

ع
 

ت 
وا

ند
و

ث
ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

39 6 7 1 19 √ √ √ √ √      
468000 
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 (2019-2015جامعة حلوان ) –( الخطة البحثية المستهدف تحقيقها لكلية العلوم 6جدول )

مجاالت الخطة 

 البحثية
 المخرج الهدف

مؤشر 

 النجاح

التكلفة  مصادر التمويل فترة التنفيذ األنشطة

 التقديرية

 )جنيه(

ء
ضا

ع
 أ
ث

حا
أب

 

لت
 ا
ئة

هي
س

ري
د

 

ت 
عا

رو
ش

م
ب

ال
ط
ال

ت  
وا

ند
ت

را
تم

مؤ
و

 

اه
ور

كت
د

ير 
ست

ج
ما

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

ت  
عا

رو
ش

م

ية
حث

ب
 

ال
عم

أل
 ا
ع
طا

ق
 

ت 
ذا

ت 
دا

ح
و

ص
خا

ع 
اب
ط

ية 
كل

/ال
عة

ام
ج
ال

ي 
ص

خ
ش

ل 
وي

تم
 

الطاقة الجديدة  -1

 والمتجددة.

إيجاد مصادر 

جديدة ومتنوعة 

تحسين من الطاقة ل

اقتصاديات 

 الصناعة

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

مي
عل

 ة
ت 

وا
ند

و
ث

ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

26 15 10 10 20 √ √ √ √ √   
 

 

 

 

 

 
271000 

 ابحاث المياة -2

 على الحفاظ 

مائية الموارد ال

 مضادر توفيرو

مع معرفة  بديلة

الخصائص 

الهيدروجيولوجية 

والهيدروجيوكيميائ

ية لمكامن المائيةية ل
لم

ع
ل 

ائ
س

ور
ث 

حو
ب

 
ت 

وا
ند

و
ث

ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

15 50 3 4 9 √ √ √ √ √ √     
264000 

 

علوم الحياة  -3

وتمشل الدراسات 

 البيولوجية

 والتكنولوجيا الحيويه 

 .وتطبيقاتها

دراسة أسباب 

األمراض وطرق 

التشخيص والعالج 

 والدراسات الوبائية

ية
لم

ع
ل 

ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ث 
ح
 ب
ت

قا
حل

 و
ت

وا
ند

و
 

نشر بحوث 
ومنح 
درجات 
علمية 

ومؤتمرات 
ونشرات 

 توعية

200 
18

0 

10

0 
25 

6

1 
√ √ √ √ √ √   √ √ 

8300000 
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علوم المواد  -4

 والنانو تكنولوجى.

ربط البحث العلمى 

بالصناعة و 

تشجيع التصنيع 

المحلى لمنتجات 

ذات ومواد 

مواصفات قياسية 

تخدم المجتمع 

ية البيئة.و
لم

ع
ل 

ائ
س

ور
ث 

حو
ب

 
وا

ند
و

ث
ح
 ب
ت

قا
حل

 و
ت

 

نشر بحوث 
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

210 
12

6 
65 20 

10

0 
√ √ √ √ √ √   √ √ 

550000 

 

 المركبات-5

 والمركبات الطبيعية

  التخليقية

 وتطبيقاتها

استخالص 

المركبات الطبيعية 

وتحضير 

المركباتالصناعية 

والتى تخدم 

 الصناعات المختلفة

ية
لم

ع
ل 

ائ
س

ور
ث 

حو
ب

 
ت

قا
حل

 و
ت

وا
ند

و
 

ث
ح
ب

 

نشر بحوث 
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

26 20 15 5 8 √ √ √ √ √ √   √ √ 932000 

 النووية الفيزياء-6

 عالية الفيزياء و

 .الطاقة

دراسة علوم 

الفيزياء النووية 

واالستخدام السلمى 

 للطاقة النووية

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ية
لم

ع
 

ت 
وا

ند
و

ث
ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

45 50 10 4 23 √ √ √ √ √    √  

635000 
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 بحوث البيئة.-7

 

المساهمة الفعالة 

فى الحفاظ على 

بيئة صحية وتوفير 

تسهم  أوليةخامات 

فى الصناعات 

تحسين  و المحلية

البيئة المحيطة و  

المساهمة فى 

عالج األمراض 

 المهنية و الوبائية

ية
لم

ع
ل 

ائ
س

ور
ث 

حو
ب

 
ت 

وا
ند

و
ث

ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

120 80 10 50 30 √ √ √ √ √ √  √ √ √ 
635000 

 

 و االرض علوم-8

 تطبيقاتها.

 

دراسة جيولوجيا 

االرض والبحار 

والمحيطات 

والبترول والمعادن 

 والصخور

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ية
لم

ع
 

ت 
وا

ند
و

ث
ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

44 17 10 5 20 √ √ √ √ √ √  √ √ √ 582000 

فيزياء الشمس  -9

 وعلوم الفضاء.

النهوض بالبحث 

العلمى ومواكبة 

األبحاث العالمية 

وربط البحث 

 العلمى بالصناعة

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ية
لم

ع
 

ت 
وا

ند
و

ث
ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

70 
12

0 
15 6 15 √ √ √ √ √ √ √  √ √ 775000 

تكنولوجيا  -10

 ت واإلحصاء.المعلوما

المساهمة الفعالة 

فى تطوير العلوم و 

التكنولوجيا و 

إنشاء قواعد 

 بيانات

ل 
ائ
س

ور
ث 

حو
ب

ية
لم

ع
 

ت 
وا

ند
و

ث
ح
 ب
ت

قا
حل

و
 

نشر بحوث 
ومنح 
درجات 
علمية 

 ومؤتمرات

39 36 20 20 20 √ √ √ √ √      
468000 
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   والمتابعة للخطة البحثية: آليات التنفيذ -7  

 خططها البحثية في كل تسجيل جديد للدراسات العليا. زام األقسام بتال •

 . التنافسيه لتمويل االبحاث مشاريع لل على التقدم باحثين التدريب  •

كليات اآلخرى لمعرفة األساليب التكنولوجية الالحث على التعاون المشترك والتفاعل مع األقسام المتناظرة ب •

 . العلمية الحديثةواالتجاهات 

 والدوريات العلمية الورقية واإللكترونية في مجاالت البحث المختلفة. توفير المقاالت  •

 عضاء هيئة التدريس. ألالتدريس مهمام البحث العلمى وأعباء التوازن بين  مراعاه اداره الوقت وتحقيق •

 المشاركة فى المؤتمرات العلمية. •

 تسويق االبحاث العلميه بالتعاون مع اداره الجامعه  •

 يه مع رؤساء األقسام لمتابعه تنفيذ الخطه البحثيه .عمل اجتماعات دور •

التي تتميز  البحثيه  العمل الجماعى داخلياً وخارجياً مع المؤسسات األكاديمية وغير األكاديمية فى المجاالت •

 بها الكلية.  

 المنشورة عالميا.ً  األبحاثفي البحث العلمي من خالل جودة  اإلنجازاتتقدير حجم  •

 ألهداف من األبحاث بصفة عامه والبحوث التطبيقية بصفة خاصة. متابعة تحقيق ا •

 بين األقسام وعلى مستوى التخصص :  تطوير التكامل البحثي -8
  -ويشمل ذلك التكامل :محليا وإقليميا ودوليا 

 .اإلشراف المشترك على الرسائل العلمية بين األقسام المختلفة -1     

 .خالل استقدام محكمين أجانب للرسائل العلمية جلب الخبرات األجنبية وذلك من -2

 .إقامة مشروعات بحثية مشتركة بين األقسام المختلفة داخل الكلية -3

 تطوير الخطط والبرامج األكاديمية والتدريبية وفق معايير للجودة الشاملة والتميز األكاديمي. -4

لمختلفة في المجاالت البحثية واالستشارية تطوير مجاالت الشراكة والتعاون مع القطاعات المجتمعية ا -5

 والتدريبية وضمن المعايير العالمية للشراكة.

اعتماد البرامج األكاديمية والتدريبية للكلية من هيئات وطنية وإقليمية ودولية وتوطيد العالقة والتعاون  -6
 مع هيئات االعتماد المحلية واإلقليمية والدولية.

 ميزة من أعضاء هيئة التدريس على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.الخبرات المت استقطاب  -7

 تشجيع ودعم التوأمة والشراكة مع األقسام في الكليات ذات السمعة المميزة والريادة العالمية. -8

 تحديث معايير وسياسات القبول والتخرج لضمان جودة مخرجات الكلية من الخريجين. -9

 للتخصصات التي تقدمها الكلية. المستفدينتعمقة عن مدى احتياج إجراء دراسات م -10

13 
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تشجيع برامج التبادل الثقافي والعلمي مع الكليات المتميزة على مستوى طلبة البكالوريوس والدراسات  -11
 العليا وأعضاء هيئة التدريس.

 إنشاء وحدات بحثية لالرتقاء بالعملية التعليمية والبحثية. -12

بنية التحتية الالزمة لتطوير أداء البحوث وتعزيزه بالقدرات البحثية المساندة من الكوادر توفير ال -13
البشرية المتخصصة ومساعدي الباحثين والمتطلبات المادية والتقنية، ودعم قدرته على تمويل البحث 

 العلمي.

الدراسية، وربط بحوثهم االرتقاء بجودة بحوث طالب الدراسات العليا بالكلية من خالل تحديث الخطط  -14
 بالبيئة المحيطة.

 تشجيع البحوث التطبيقية ذات الصلة المباشرة بالصناعة وذلك اليجاد مصادر لتمويل البحث العلمي -15

 تطوير برامج البحوث المشتركة بين األقسام والوحدات البحثية الجامعية األخرى. -16

سسات المجتمعية واعتبار التدريب أحد الوظائف تطوير برامج التدريب المقدمة للقطاعات والمؤ -17
 الرئيسة للكلية.

مختلف األقسام ب البحث العلمى  أعضاء هيئة التدريس في تزيد من نشاطتطوير التنظيمات التي  -18
إقامة المحاضرات والندوات وورش العمل والدورات المتخصصة  مثل والوحدات األكاديمية بالكلية 

 لفعاليات.وغيرها من النشاطات وا

برامجها ونشاطاتها البحثية والتدريبية وخبرات أعضاء ب، للتعريف للكليه ىتطوير الموقع اإللكترون -19

 هيئة التدريس بها.

 :تحديد سمات التميز المؤسسية فى البحث العلمى -9

نخبة متميزة من اعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدرجات العلمية من ارقى الكليه  تضم  •

 .يةامعات  العالمالج

المعامل البحثية المزودة باحدث التقينيات واالجهزة العلمية الحديثة التى تخدم البحث بعض تضم الكلية  •

 .العلمى

 .مشاركة أعضاء هيئة التدريس بأحدث األبحاث في المؤتمرات العلمية المحلية والعالمية •

 .الميةالنشر العلمي في المجالت و الدوريات العلمية المتخصصة الع •

 حصول العديد من هيئات التدريس على مشروعات مموله من جهات اجنبيه. •

حصول بعض اعضاء هيئة التدريس علي مكافأت الجامعة المالية نظير نشر ابحاثهم في المجالت و  •

 .الدوريات العلمية المتخصصة العالمية



 

 

20

 

تشجيعية والجامعة التقديرية حصول بعض اعضاء هيئه التدريس علي جوائز الدولة النيل والتقديرية وال •

  والتشجيعية وبراءات االختراع .

 مصادر التمويل للبحث العلمى بالكليه -10

 مثل: مشروعات بحثيه مشتركه -10-1

مشروع انتاج المواد البيولوجيه الفعاله من مزارع خاليا أنسجة بعض النباتات البريه. وفترة التنفيذ  •

 .2010-2004للمشروع  

يه لإلكثار والحفظ خارج الموقع للنباتات البريه المهدده باإلنقراض من سيناء. وفترة التنفيذ التقنيه الحيو •

 .2011-2009للمشروع 

ضمن مشاريع التعاون –التقييم البيئى إلنتاج الخشب فى الغابات الصناعيه المروية بماء الصرف  •

 . 2011-2009الثنائى بين مصر والسويد. وفترة التنفيذ للمشروع 

روع إنشاء شبكة من محطات رصد المغناطيسيه األرضيه بمصر، وقد تم تنفيذ المشروع فى مش •

وتوقيع اتفاقية تعاون علمى بين جامعة حلوان وجامعة كيوشو اليابانية تتضمن إهداء  2008ديسمبر 

محطتين من محطات المشروع اليابانى الى جامعة حلوان، وجارى حالياً ادارة وتشغيل محطات الرصد 

 ى جامعتى الفيوم وجنوب الوادى.ف

مشروع انشاء شبكة من محطات رصد األيونوسفير باألقمار الصناعيه بمصر، وقد تم تنفيذ المشروع  •

وتوقيع اتفاقية تعاون علمى بين جامعة حلوان وجامعة تكساس األمريكيه تتضمن  2008فى مارس 

وان، وجارى حالياً ادارة و تشغيل إهداء ثالث محطات من محطات المشروع األمريكى الى جامعة حل

 محطة الرصد الرئيسيه فى جامعة حلوان.

مشروع التعاون المصرى األمريكى لمراقبة اإلضطرابات فى طبقة األيونوسفير، وتمت موافقة هيئة  •

 .2011-2009التعاون المصرى األمريكى على تمويل المشروع، وفترة التنفيذ للمشروع 

رصى فى مجال بحوث الفضاء ، وتمت موافقة أكاديمية البحث العلمى و مشروع التعاون المصرى القب •

 .2010-2008التكنولوجيا على تمويل المشروع ، وفترة التنفيذ للمشروع 

مشروع تفعيل االختراعات العلميه بالجامعات المصريه مع الجانب األوروبى. المشروع ممول من  •

  .2013-2010ة التنفيذ للمشروع ، وفترTEMPUS اإلتحاد األوروبى ضمن مشروعات ال

 Bioactive االحمر البحر اكتينومايسيتات من حيوي نشاط ذات طبيعية منتجات مشروع استخالص •

Natural Products from Red Sea Actinomycetes 
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-2014، وفترة التنفيذ للمشروع STDF المشروع ممول من اإلتحاد األوروبى ضمن مشروعات ال . •

2016. 

فى االصابة بمرض البلهارسيا فى االنسان  وتأثيرها  (T – 17 )-ر دور الخاليا المساعدةمشروع تقدي •

، وفترة التنفيذ STDF المشروع ممول من اإلتحاد األوروبى ضمن مشروعات ال على درجة تليف الكبد

 .2016-2014للمشروع 

ة الشمسية فى مشروع تعاون مع تعاون مع جامعة زيورخ بسويسرا وتم اهداء محطة رصد االشع •

 موجات الراديو.

 3وتم اهداء أجهزة بقيمة  CERN الطاقات العاليةمشروع تعاون مع المركز االوربى ألبحاث فيزياء •

 مليون جنيه.

 مليون جنيه. 2مشروع التعاون مع جامعة ستيانا اليابانية وتم اهداء أجهزة بقيمة  •

ن لجنة الخطة االستراتيجية و الممول من الموافق عليه م–مشروع إنشاء مركز المعلوماتية الحيوية  •

  2015-2014جنية لعام 200000و بتويل  2019-2014الخطة االستثمارية الخمسية لجامعة حلوان 

مشروع إنشاء معملي الطحالب و الفسيولوجي الموافق عليه من لجنة الخطة االستراتيجية و الممول من  •

 -2014جنية للعام 250000و بتويل   2019-2014الخطة االستثمارية الخمسية لجامعة حلوان 

2015 

 مشروعات غير بحثيه: -10-2

 وتم اعتماده. 2011-2009مشروع إعتماد معمل الورق و الطباعه، وفترة التنفيذ للمشروع  •

، وقامت كلية ICDL)مشروع إعتماد مركز تدريب و إختبارات الرخصه الدوليه لقيادة الحاسب اآللى )  •

فى  ECDL/ICDLبتجهيز المركز و اعتماده من هيئة اليونسكو ممثال لمؤسسة  2009العلوم فى يناير 

 مصر .

والمشروع ممول من اإلتحاد األوروبى ضمن مشروعات  ، زيادة القدرات العلمية للجامعات العربيه •

 .2011-2008،وفترة التنفيذ للمشروع TEMPUSال

 سسات الصناعيه و العلميه مثل:تقديم استشارات علميه للشركات و الهيئات و المؤ -10-3

 استشارات علميه فى مجال الشرائح الرقيقه بقسم الفيزياء. •

 استشارات علميه فى مجال صناعة االسمنت بقسم الكيمياء. •

 استشارات علميه فى مجال تحليل مياه الشرب بقسم الكيمياء. •

 استشارات علميه فى مجال الميكروبيولوجى بقسم النبات. •
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 ت ذات الطابع الخاص التى تخدم المجتمع المحلى:الوحدا -10-4

 مركز المراقبه و الرصد الفضائى. •

 مركز الخدمات و الدراسات العلميه. •

 

 المساعدات و التبرعات الماديه من الجهات و المؤسسات المشجعه للبحث العلمى . -10-5

 االلى . اإلشراف العلمى على العديد من المراكز التدريبية فى مجال الحاسب -10-6

 التمويل الخارجى : من خالل الحاق الباحثين بمشروعات تابعه للمراكز البحثيه. -10-7

  التمويل الذاتى : يقوم الباحث بتحمل نفقات البحث.-10-8
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 (2019-2015( ميزانية و مصادر تمويل الخطة البحثية للكلية )5جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقسم

 مصادر التمويل

التكلفه 

 التقديريه

ت 
عا
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ش

م
يه

حث
ب
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ى
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 1712000 √ √ √  √ قسم الكيمياء

 1334000 √ √ √ √ √ قسم الجيولوجيا

 560000  √ √   قسم الرياضيات

قسم النبات و 

 الميكروبيولوجى
√  √ √ √ 1000000 

 11500000  √  √ √ قسم الفيزياء

قسم علم الحيوان 

 الحشرات و
√   √ √ 430000 

 16536000  اإلجمالى
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 2019-2015الخطة التنفيذية 
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 مجاالت الخطة البحثية

 

 الهدف

 األنشطة
المسؤل عن 

 التنفيذ

  فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 مصادر التمويل

 التكلفة التقديرية

 لىإ من )جنيه(
 

ية
حث

 ب
ت

عا
رو

ش
م

ل 
ما

ع
أل
 ا
ع
طا

ق
 

ع 
طاب

ت 
ذا
ت 

دا
ح
و

ص
خا

 

عة
ام

ج
ال

/
ية

كل
ال

 

 ابحاث الطاقة -1
راسة النظام د

البترولى لحقول 

البترول ومناطق 

االستكشاف 

واالنتاج فى بعض 

المناطق البترولية 

بمصر )دلتا النيل 

خليج السويس  –

شمال الصحراء  –

 الغربية(.

 

إمكانية تطوير إنتاج 

آبار البترول وإمكانيات 

 شافات جديدهعمل إكت

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 10000 √ √    وطالبية
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دراسات لتقييم الجهد 
البترولى  لحقول البترول 

ناطق االستكشاف واالنتاج وم
فى بعض المناطق البترولية 

خليج  –بمصر)دلتا النيل 
شمال الصحراء  –السويس 
 الغربية(.

 

تقييم إنتاج بعض آبار 

 البترول بمصر

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 

دراسات لتقييم صخور 

الخزان لحقول البترول 

ومناطق االستكشاف واالنتاج 

فى بعض المناطق البترولية 

خليج  –بمصر)دلتا النيل 

شمال الصحراء  –السويس 

 الغربية(.

 

تقييم صخور الخزان 

 البترولى
 ماجستير.سائل ر

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 

راسات جيولوجيا تحت د

السطح لحقول البترول 

النتاج ومناطق االستكشاف وا

فى بعض المناطق البترولية 

خليج  –بمصر)دلتا النيل 

شمال الصحراء  –السويس 

 الغربية(.

 

دراسات التراكيب 

التحت سطحية 

وعالقتها بإنتاج 

 البترول

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -سالتدري هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 
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دراسة وتقييم صخور 

المصدر للعصر الكريتاسى 

والجوراسى من االبار 

 البترولية بالصحراء الغربية.

 

 

تقييم حقول البترول 

 بالصحراء الغربية

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 

دراسات ماسيرالية على 

الراقات الفحمية باالبار 

المحفورة بمنطقة عيون 

 سيناء. –موسى 

 

 

 تقييم صخور الفحم 

ة عيون موسى بمنطق

 سيناء. –

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 5000 

Seismic  
stratigraphy in the 
Nile Delta of Egypt 

 

 

الدراسات السيزمية 

ودورها فى اإلكتشافات 

 البترولية

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 15000 
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.  
 Seismic analysis & 
seismic modeling 
(Western Desert 

 

 

الدراسات السيزمية 

ودورها فى اإلكتشافات 

 البترولية

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات واتند

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 

 Reservoir 
geophysics. 
 

 

معرفة تركيب الخزان 

 وخواصه

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - ميناراتوسي ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 

  AVO and rock 
physics in Western 
Desert, Egypt. 
 

 

معرفة خواص صخور 

الخزانات البترولية 

والطبقات التحت 

 سطحية

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ءألعضا ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 15000 
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دراسات جيوفيزيقية 
تحت سطحية لحقول 

البترول ومناطق 
اإلستكشاف واإلنتاج 

 بمصر.

 

دور الجيوفيزياء فى 

 اإلستكشاف البترولى

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 20000 

 Formation 
Evaluation. 
 

 

المساهمة فى تقييم آبار 

البترول ومعرفة 

 التراكيب المصاحبة

 ماجستير.رسائل 

 راةرسائل دكتو

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 5000 

 Geotechnical 
investigations using 
geophysical 
techniques. 
 

 

المساهمة فى إكتشاف 

مات اإلقتصادية الخا

 والبترول 

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 
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 خفض استهالك 
 و إستحداث بدائل

يدة للطاقة.جد   
 

 

 

 

 استنباط بدائل

 جديدة للطاقة 

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراة

 ابحاث هيئة 

 ندوات  التدريس

 ومؤتمرات

 2019 2015 لكيمياءقسم ا

 شخصية ابحاث

 ألعضاءهيئة

 بحثية خطط -التدريس

 ندوات -علمية لرسائل

 -وسيمينارات

 بحثية مشروعات

وطالبية

 نشرابحاث 

 ألعضاءهيئة

 تسجيلالتدريس،و

 علمية لرسائل

 وعقدندوات

 وسيمينارات

 ومشروعات

 بحثيةوطالبية

  



 

 

 

 

 

 

760

00 

انتاج الوقود الحيوى من 
 النباتات

 

 الدهنىةفرعم  ضعبلاوتحملى

 النباتات و الطحالب و امكانيه إستخدامها

رسائل 

 ماجستير.

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات

 

 

 2019 2015 قسم النبات

 نشر ابحاث علميه

عقد ندوات االقسام 

 العلميه

     

400

)؟00

) 
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إدارة مصادر المياه بمنطقة 
 جنوب مصر. –األقصر 

 

 

 

مصادر  تقييم وضع 
المياه بمنطقة األقصر 

 جنوب مصر. –

 

  

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 15000 

 -ابحاث المياه-2

هيدروجيولوجية 

هيدروجيوكيميائية منطقة و

 جنوب حلوان.

 

 

تقييم الوضع المائى 

 إلقليم حلوان

 

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

دوات ن

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

√   √ √ 20000 

هيدروجيولوجية و 
هيدروجيوكيميائية منطقة 

 شرق الدلتا.
 

 

 

تقييم الوضع المائى 

 لمنطقة الدلتا

 ماجستير.رسائل 

 ئل دكتوراةرسا

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 
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دراسة وديان شمال و وسط 
 سيناء

 

 

 

إمكانية اإلستفادة من 

مياه األمطار بشمال 

 سيناء ووسط

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 

 

عض ببإدارة مصادر المياه 

مناطق جنوب الصحراء 

  .، مصرالغربية

 

 

اإلستفادة القصوى من 

عض بب مصادر المياه

مناطق جنوب 

الصحراء الغربية، 

   .مصر

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 يةبحث مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 

الهيدرولوجيا البيئية لبعض 
 مناطق جنوب سيناء.

 

 

 

األثر البيئى للسيول 

بجنوب سيناء وإمكانية 

اإلستفادة من مياه 

 السيول بجنوب سيناء

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس يئةه

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 15000 
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 الماء ومعالجته

 

 

 

 

 المياة ابحاث

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراه

حاث هيئة اب

 التدريس

قسم    

 لكيمياءا
2015 2019 

 شخصية ابحاث

 -التدريس ألعضاءهيئة

 لرسائل بحثية خطط

 ندوات -علمية

 مشروعات -وسيمينارات

وطالبية بحثية

 نشرابحاث 

ألعضاءهيئةالتدريس،وت

سجيللرسائلعلميةوعقدندو

اتوسيميناراتومشروعاتب

 حثيةوطالبية

     169000 

هيدرولوجية بعض مناطق 
 الصحراء الشرقية.

 

 

 

إمكانية اإلستفادة من 

المصادر المختلفة 

للمياه بالصحراء 

 الشرقية

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 تومؤتمرا

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

√   √ √ 25000 

Studying the physical 
marine and fresh 
water environments. 
 

 

المساهمة فى معرفة 

أماكن تواجد المياه 

 العذبة والمالحة

 ماجستير.ل رسائ

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 5000 
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 شمل الدراسات البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتهاالحياة وتعلوم -3

 الفسيولوجى والبيئة •
تأثير المركبات العضوية  .1

المتطايرة والمبيدات الحشرية 
المختلفة على البيئة الداخلية

  
تأثير بعض االدوية على ازالة  .2

سمية الجهاز العصبى 
المستحثة بااللومنيوم فى 

 فئران التجارب
 

ة على  جزر دراسة فسيولوجي .3
النجرهانز فى مرض السكر 

 المستحث فى الفئران 
  

تأثير حبة البركة على الخلل  .4
الوظيفى للكلية المستحث فى 

  الفئران 

اثير تدراسه 
بعض 

المركبات على 
البيئه وتحديد 
مدى سميه 

بعض 
المركبات على 

الجهاز 
العصبى لبعض 

حيوانات 
 التجارب

 
 
 
 

دراسات 
فسيولوجيه 

قسم علم 

 الحيوان
2015 2019 

فى  نشر بحوث علمية
مجالت ومؤتمرات 
محلية ودولية وكذلك 

منح درجات الماجستير 
والدكتوراة لطالب 
 الدراسات العليا 

√   √ √ 120000 
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تأثير التغذية على عمل   .5
 الغدد الصماء فى الفئران

دراسات فسيولوجيه   .6
لدراسه تاثير االشعاع  على 

اعضاء جسم حيوانات 
 التجارب

 
راسه دراسة فسيولوجيه لد  .7

تاثير النباتات الطبية على 
الجهاز العصبى فى حيوانات 

 التجارب
  

استخدام المواد الطبيعية  .8
 كمواد مضادة للشيخوخة

 
تاثير بعض مركبات النانو   .9

المحملة على مواد طبيعية 
 على السميه العصبيه

 
تأثير مصل االنفلونزا على   .10

 الجهاز العصبى 
 
دراسه تاثير بعض مضادات  .11

 ى مرض السرطاناالكسده عل
 
دراسه اثر االيقاع اليومى  .12

على الحمايه من وعالج 
االضرابات العصبيه و 

 الفسيولوجيه
 

لدراسه تاثير 
بعض 

االمراض على 
اعضاء جسم 

حيوانات 
 التجارب

 
تاثير بعض 

مركبات النانو 
على السميه 

 العصبيه
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دراسة العالقة بين الخلل فى   .13
االيقاع اليومى ونمو 

 السرطان 
 

 الخلية واألنسجة والوراثة •
 
دراسه تاثير بعض  1.

المستخلصات الطبيعيه 
والمواد الكيمياثيه على 
خاليا وانسجه حيوانات 
التجارب وقدرتها على 
 عالج بعض االمراض

دراسه دور الحمض النووى  .2
 ال ر ن ا

لتشخيص سرطان الكبد و ايضا 

دوره فى سرطان 

 البروستاتا

ا الجزعيه فى استخدام الخالي .3
 تجدد االنسجه

استخدام خاليا الجلد الجزعية  .4
لعالج مرض البهاء واالمراض 

 الجلدية االخرى
دراسة دور جزيئات الحمض  .5

النووى الدقيقة فى تشخيص 
وتطورمرض سرطان الكبد 

وسرطان البروستاتا  فى 
 المرضى المصريين

استخدام الخاليا الجذعية  .6
 الصالح االنسجة التالفة

تهدف تلك 
االبحاث الى 
دراسه تاثير 

بعض 
المستخلصات 

الطبيعيه 
والمواد 

الكيمياثيه على 
خاليا وانسجه 

حيوانات 
التجارب 

وقدرتها على 
عالج بعض 

 االمراض
 
 
 

ودراسه دور 
الحمض 
 النووى

 ال ر ن ا 
شخيص لت

سرطان الكبد و 
ايضا دوره فى 

سرطان 
 البروستاتا

قسم علم 

 الحيوان
2015 2019 

فى  نشر بحوث علمية
مجالت ومؤتمرات 
محلية ودولية وكذلك 

منح درجات الماجستير 
والدكتوراة لطالب 
 الدراسات العليا 

√   √ √ 100000 
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 طفرات وسمية الخاليادراسة ال .7
دراسة تأثير المواد المضادة  .8

لالكتئاب على االنسجة 
 المختلفة

 
 

 
استخدام 
الخاليا 

الجزعيه فى 
 تجدد االنسجه

ليات الالفقاريات والطفي •
 والمناعة

عمل دراسات مقارنه   -1
لطرق المعيشه لبعض 

الالفقاريات وتاثيرها على 
 البيئه المحيطه

استخدام بعض الالفقاريات  -2
كمؤشر حيوى للتلوث البيئى 

 بالمناطق الصناعية
دراسه عالقه العائل والطفيل  -3

 وتقييم مدى التلف الناتج.
دراسه دوره حياه بعض  -4

 الطفيليات فى عوائل مختلفه
دراسه االهميه االقتصاديه  -5

 لبعض االفقاريات
استخدام الميكروسكوب  -6

االليكترونى لدراسة التركيب 
التشريحى الدقيق لالنواع 

 المختلفة من الالفقاريات
استخدام التقنيات البيولوجية  -7

عمل دراسات 
مقارنه لطرق 
المعيشه لبعض 

الالفقاريات 
وتاثيرها على 
 البيئه المحيطه

 
استخدام بعض 
الالفقاريات 

كمؤشر حيوى 
 للتلوث البيئى
دراسه عالقه 
العائل والطفيل 
وتقييم مدى 
 التلف الناتج.

 
دراسه دوره 
حياه بعض 

الطفيليات فى 
 عوائل مختلفه

قسم علم 

 نالحيوا
2015 2019 

فى  نشر بحوث علمية
مجالت ومؤتمرات 
محلية ودولية وكذلك 

منح درجات الماجستير 
والدكتوراة لطالب 
 الدراسات العليا 

√   √ √ 500000 
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الحديثة العادة تصنيف 
 الالفقاريات

تأثير التلوث على انتشار  -8
 الطفيليات بالعوائل المختلفة

الخاليا الجزعيه  استخدام -9
 لعالج الخلل المناعى 

دراسه دور بعض الخاليا  -10
المناعيه فى عالج بعض 
االمراض مثل البلهارسيا 

 والتهاب الكبد الوبائى 
دراسه تاثير بعض  -11

المستخلصات الطبيعيه على 
 الجهاز المناعى

دراسه تاثير االيقاع اليومى  -12
 على الجهاز المناعى

دراسة دور الخاليا التائية  -13
والبائية فى االعراض 

 المرضية لالمراض المختلفة
دراسة تأثير المواد الطبيعية  -14

على وظيفة خاليا الجهاز 
 المناعى 

استخدام جزيئات النانوكعالج  -15
لسرطان خاليا الجهاز 

 المناعى 
دراسة االيقاع اليومى لخاليا  -16

 الجهاز المناعى 
دراسة العالقة بين الجهاز  -17

 المناعى والجهاز العصبى

 
ودراسه 
االهميه 

االقتصاديه 
لبعض 

 الالفقاريات
 استخدام 

 
الخاليا 

الجزعيه لعالج 
الخلل المناعى 
ودراسه دور 
بعض الخاليا 
المناعيه فى 
عالج بعض 

 االمراض
ودراسه    

تاثير بعض 
المستخلصات 
الطبيعيه على 

الجهاز 
 المناعى

 
 

دراسه تاثير 
االيقاع اليومى 
على الجهاز 

 المناعى
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 الحشرات •
دراسات فسيولوجية  -1

وهستولوجية وخلوية 
وبيوكيميائية على الحشرات 

  المختلفة 
دراسة تنوع الحشرات المائية  -2

  فى مصر 
دراسة الحشرات المائية كدالئل  -3

  بيولوجية للتلوث

دراسه طريقه 

معيشه بعض 

انواى 

الحشرات 

ونشاطها 

البيئى 

وتاثيراتها 

 قتصاديهاال

قسم علم 

 الحيوان
2015 2019 

فى  نشر بحوث علمية
مجالت ومؤتمرات 
محلية ودولية وكذلك 

منح درجات الماجستير 
والدكتوراة لطالب 
 الدراسات العليا 

√   √ √ 100000 
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التكنولوجيا الحيوية و  •

 المعلوماتية الحيوية.

 

االستفادة من 

التكنولوجيا الحيوية 

و المعلوماتية 

 الحيوية.

 

 جستيررسائل ما

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 
 التدريس

 مشروعات طالب

قسم 

 الكيمياء
2015- 2019 

 -دوراتتدريبية

 -خططبحثيةلرسائلعلمية

 -ندواتوسيمينارات

نشرابحاثألمشروعاتطالبي

عضاءهيئةالتدريس،وتس

جيللرسائلعلميةوعقدندوات

وسيميناراتومشروعاتبحث

 يةوطالبية

     100000 

اليا دراسات على الخ

الجزعيه وتقنيات 

استخدامها فى عالج 

 األمراض

 

لعالج  لميةع ابحاث

  األمراض

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 
 التدريس

 مشروعات بحثية

 

قسم 

 الكيمياء
2015 2019 

 مؤتمرات*

 علمية حلقات عقد* 

 -نشراأليحاثالعالمية -

 ماجيستير رسائل

 دكتوراة رسائل -

 مشروعاتبحثية -

     60000 

بيولوجيا العضالت و 

 االعصاب 

دراسات البيولوجيا 

البنائية ألستباط 

مستهدفات دوائية 

لعالج و تشخيص و 

متابعة امراض 

أعتالل المخ و 

االعصاب و 

 العضالت

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات بحثية

 

قسم 

 الكيمياء
2015 2019 

 مؤتمرات

 علمية قاتحل عقد* 

 -نشراأليحاثالعالمية -

 ماجيستير رسائل

 دكتوراة رسائل -

 مشروعاتبحثية -

     200000 
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الدور الحيوى الذى تلعبه 

بعض العوامل 

للكشف األلتهابيه فى 

للعالج عن االستجابة 

 فى حاالت األصابه

بفيروس التهاب الكبد 

  الوبائي

الكشف عن 

 رسائل ماجستير االمراض المختلفة

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 

 التدريس

قسم 

 الكيمياء
2015 2019 

 مؤتمرات

 علمية حلقات عقد* 

 -العالمية األيحاث نشر -

 ماجيستير رسائل

 دكتوراة رسائل -

  بحثية مشروعات -

     50000 

مؤشرات بيولوجيه 

وجزيئيه لألعتالل فى 

البريكسيسومات 

 والعوامل الوراثيه

 

الكشف عن 

الوراثية االمراض 

المختلفة باستخدام 

 مؤاشرات جديدة

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراه

 ابحاث هيئة دريس

 

قسم 

 الكيمياء
2015 2019 

 مؤتمرات*

 علمية حلقات عقد* 

 -العالمية األيحاث نشر -

 ماجيستير رسائل

 دكتوراة رسائل -

 بحثية مشروعات -

     50000 

استخالص بعض األنزيمات 

الجيويه ذات األهميه 

فى مجاالت الصجه 

والصيدله واألقتصاد 

من الكائنات الحيه 

 والدقيقه

استخالص بعض 

األنزيمات ذات 

األهميه الجيويه فى 

مجاالت الصجه 

 والصيدله

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

 ابحاث هيئة

قسم 

 لكيمياءا
2015 2019 

 مؤتمرات*

 علمية حلقات عقد* 

 -العالمية األيحاث نشر -

 ماجيستير رسائل

 دكتوراة رسائل -

 بحثية مشروعات -
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 البيولوجيا األشعاعيه

 ابحاث علمية

للمساعدة فى عالج 

 االمراض

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

 ابحاث هيئة

قسم 

 لكيمياءا
2015 2019 

 -العالمية األيحاث نشر -

 ماجيستير رسائل

 دكتوراة رسائل -

 

      

ه إستخدام التقنيات الخلوي

الجزيئيه فى إنتاج 

المواد البيولوجيه 

الفعاله من مزارع 

 االنسجه النباتيه

 

استخراج مواد 

بيولوجيه فعاله من 

مزارع خاليا انسجه 

العشار و نبات 

الحلفابر و بعض 

 النباتات المصريه

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

 ابحاث هيئة تدريس

  مشروعات طالب

 ندوات ومؤتمرات

قسم 

 النبات
2015 2019 

النشر فى مجله علميه 

 دوليه+ تقارير المشرفين
 )؟(50000 √ √ √  

 

دراسة تطبيقية متطورة 

الستغالل الكائنات 

الدقيقة في انتاج مواد 

 ذات أهمية اقتصادية. 

 

تطبيق التكنولوجيا 

 ماجستير3 الحيوية.

 دكتوراه3

 بحوث9

قسم 

 النبات

و 

الميكروب

 يولوجى

2015 2109 
علميه +  النشر فى مجالت

 رسائل علميه
     60000 

 

 

 

دور البيولوجيا الجزيئية 

عزل الجينات 

لتحديد النشاط 

الميكروبي وكيفية 

 االستفاده منه

 

قسم 

 النبات

و 

الميكروب

2015 2109       30000 
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في التطبيقات 

الصناعية للتكنولوجيا 

 الحيوية 

 يولوجى

 

 

 

دراسة علي انتاج بعض 

مواد الكائنات الدقيقة ل

قد يكون لها أثر ناجح 

في عالج بعض 

 األمراض.

عالج بعض 

األمراض بمنتجات 

 ميكروبية ونباتية .

دكتوراه 2

 ,وماجستير

قسم 

 النبات

و 

الميكروب

 يولوجى

2015 2109 
النشر فى مجالت علميه + 

 رسائل علميه
     100000 

استخدام الكائنات الدقيقه  

فى إزاله بعض 

ى العناصر الثقيله الت

تتداخل مع صفاته 

الجديده و الملوثه 

 لخام الحديد

تنقيه الخامات من 

 المكونات المعدنيه

 سيمنار 2

قسم 

 النبات

و 

الميكروب

 يولوجى

2015 2109        

حصر االنواع المختلفة -

من البكتيريا الممرضة 

للنباتات والمنتشرة 

حماية النباتات من 

 االمراض 

النشر فى مجالت 

علميه + رسائل 

 علميه

قسم 

 النبات

و 

2015 2109 
النشر فى مجالت علميه + 

 رسائل علميه
     90000 
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علي المحاصيل ذات 

االهمية االقتصادية 

ودراسة عوامل 

ا ودراسة فعاليته

مقاومتها بالطرق 

 المختلفة .

الميكروب

 يولوجى

محاولة انتاج المواد -

البديلة للبترول مثل 

الكحول االثيلي 

 بواسطة الكائنات

الدقيقة باستخدام 

التقنيات الحديثه 

وتطبيقات الهندسة 

 الوراثية .

انتاج مركبات  

صناعية بواسطة 

الكائنات الدقيقة 

باستخدام التقنيات 

الحديثه وتطبيقات 

 الهندسة الوراثية

النشر فى مجالت 

علميه + رسائل 

 علميه

قسم 

 النبات

و 

الميكروب

 يولوجى

2015 2109       50000 

السلمي للتشعيع  التطبيق 

باستخدام أشعة جاما 

في حفظ المنتجات 

الغذائية وغيرها من 

المنتجات وتثبيط 

النشاط الميكروبي 

االستخدام االمن 

 لالشعاع

 

قسم 

 النبات

و 

الميكروب

 يولوجى

2015 2109        
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فيها بالتعاون مع هيئة 

 الطاقة الذرية 

دراسات على تواجد  

البكتريا الممرضه 

على اسطح لإلنسان 

الخضروات الورقيه 

الطازجه و اشجار 

الفاكهه و العمل على 

الحد من إنتشارها و 

انتقالها لالنسان و 

تحديد العوامل 

المختلفه المساعده 

 لهذا االنتشار

 

 

المحافظة على 

 صحة االنسان

النشر فى مجالت 

علميه + رسائل 

 علميه

قسم 

 النبات

و 

الميكروب

 يولوجى

2015 2109       45000 

دراسات توصيفية لبعض 

الفيروسات التي 

تصيب الخضروات 

واشجار الفاكهه 

وانتاج نباتات خالية 

انتاج نباتات خالية 

من الفيروسات 

باستخدام طرق 

طبيعية او كيميائية 

 او االثنين معا

النشر فى مجالت 

 علميه + رسائل

 علميه

قسم 

 النبات

و 

الميكروب

 يولوجى

2015 2109       30000 
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من الفيروسات 

باستخدام طرق 

طبيعية او كيميائية او 

 االثنين معا

الدراسات المختلفة 

للكائنات الدقيقة 

والفيروسات في 

المجاالت الطبية 

 التطبيقية.

الدراسات المختلفة 

للكائنات الدقيقة 

لالستفادة منها في 

المجاالت الطبية 

 التطبيقية

النشر فى مجالت 

علميه + رسائل 

 علميه

قسم 

 نباتال

و 

الميكروب

 يولوجى

2015 2109       30000 
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 والنانوتكنولوجى المواد علوم -4

 فيزياء المواد

• Multifunctional 

materials 

• Spintronic 

materials 

• Magnetic sensors 

• Magnetic 

semiconductors 

• Batteries 

• Dielectric 

materials 

• Superconductors 

• Nanomaterials 

جديدة استنباط مواد 

متعددة الوظائف 

كمجسات غازية و 

 مغناطيسية

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

 ندوات ومؤتمرات

 مشروعات بحثية 

 2019 2015 قسمالفيزياء

 نشراأليحاثالعالمية -

 رسائلماجيستير

- حلقاتبحثمناقشة -
 نشراألبحاث

 تسجيالتلدرجةالماجيستير-

 ةتسجيالتلدرجةالدكتورا -

 عقدندوات-

 عقدحلقاتعلمية -

 مشروعاتطالبية-

     3000000 

 المواد المتناهية فى الصغر

• Nanosrtucture 

• Synchrotron 

تخليق مواد 

نانومترية 

الستخدامها فى 

الجاالت 

ية التكنولوج

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 قسم

 الفيزياء
2015 2019 

 العالمية نشراأليحاث

 رسائلماجيستير

مناقشة بحث حلقات -
 نشراألبحاث- 

     2000000 
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radiation in 

nanomaterials 

• Crystallography 

in bio-materials 

• Nanomagnetism 

• Bionanotechnolo

gy 

 التدريس المختلفة

 ندوات ومؤتمرات

 مشروعات بحثية

 تسجيالتلدرجةالماجيستير-

 تسجيالتلدرجةالدكتوراة -

 ندوات عقد-

 علمية حلقات عقد -

 طالبية شروعاتم-

 الفيزياء النظرية

 ماجستير.رسائل  

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

 ندوات ومؤتمرات

 مشروعات بحثية

 50000 √ √ √ √ √  2019 2015 قسمالفيزياء
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 والمركبات التخليقية  وتطبيقاتها المركبات الطبيعية -5

تصميم وتخليق انظمة  -
عضوية  مختلفة لمركبات

مبتكرة ذات تركيب بنائى 
يتناسب مع تكنولوجيا 

الصناعات المختلفة وتهدف 
الى التصنيع المحلى 

لمنتجات ذات مواصفات 
 قياسية تخدم البيئة والمجتمع

 

 

 

مركبات  تصنيع

جديدة تخدم 

 الصناعات المختلفة

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات طالب

 

قسم 

 ياءالكيم
2015- 2019 

 -نشراأليحاثالعالمية -

 رسائلماجيستير

 رسائلدكتوراة -

 مشروعاتبحثية -

     60000 

دراسةةةة التحمةةةق مةةةن التركيةةةب 
الكيميةةائى للمركبةةات المخلمةةة 
عةةةن طراةةةق التحاليةةةل الدقيمةةةة 

 ,C, H, N, S)للعناصةر 

Halogen)  والتحاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
الطيفيةةةةة الةةةةةى ا  ةةةةةعة تحةةةةةت 

 

 

 

 لميةعابحاث 

لتطبيق المركبات 

 الجديدة

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات بحثية

 

قسم 

 الكيمياء
2015 2019 

 -نشراأليحاثالعالمية -

 رسائلماجيستير

 رسائلدكتوراة -

 مشروعاتبحثية -

     60000 
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الةةو  وا  ةةعة  (IR)الحمةةراء 
وتميةةةةةةةةةةيم  (UV)البنفسةةةةةةةةةةجية 

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرنين النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةووى 
والمخغناطيسةةةةةةةةةةةى للبةةةةةةةةةةةروتين 

HNMR)1(  13والكربةةةةةةون 
C NMR)13(  وتعيةةةةةين
والةةو ن  (MS)طيةةا الكتلةةة 
 .  (MW)الج وائى  

 

تصةةةةةةةةةميم وتخليةةةةةةةةةا انظمةةةةةةةةةة 
مبتكةةةةةةةرة لمركبةةةةةةةات عضةةةةةةةوية 
حلميةةةة  يةةةر متجانسةةةة تخةةةدم 
الةةةةةةةةةةةةى تطةةةةةةةةةةةةوار تكنولوجيةةةةةةةةةةةةا 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا ة وصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعة 
الصبغات باختالف نوعياتها 

 

 

 

التصنيع المحلى والتطوير 

 للصبغات

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات طالب

 ندوات 

قسم 

 الكيمياء
2015 2019 

 -نشراأليحاثالعالمية -
 رسائلماجيستير

 رسائلدكتوراة -

 مشروعاتبحثية -

     60000 
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بحيث تتالءم مواصفاتها مةع 
 الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا بة و الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

لطباعيةةة المختلفةةة وتتطةةابق ا
 مع المواصفات المياسية .

تصةةةةةةميم وتخليةةةةةةق انظمةةةةةةة  -
لمركبةةةةةةةةات عضةةةةةةةةوية حلميةةةةةةةةة 
 يةةةةةةةر متجانسةةةةةةةة ذات بنةةةةةةةاء 
تركيبةةةةةى يخةةةةةدم الةةةةةى تطةةةةةوار 
يخةةةدم الةةةى تطةةةوار تكنولوجيةةةا 
صةةةةةةةناعة الةةةةةةةةدواء والكيميةةةةةةةةاء 
الطبيةةةةةة ف بهةةةةةةدف الحصةةةةةةو  
علةةةةى ا نةةةةواد المتعةةةةددة مةةةةةن 
الميكروبةةةةةةةةةةةات والفيروسةةةةةةةةةةةات 
المسةةةببة لالمةةةراض المختلفةةةة 

حلى والتطوير التصنيع الم

 لالدوية

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات بحثية

 

قسم 

 الكيمياء
2015 2019 

 مؤتمرات

 -نشراأليحاثالعالمية -
 رسائلماجيستير

 رسائلدكتوراة -

 مشروعاتبحثية -

     70000 



 

 

52

 

 وا ورام السرطانية . 

 

دراسةةةةةةةةةةةةةةةة تميةةةةةةةةةةةةةةةيم الن ةةةةةةةةةةةةةةةا  
البيولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوجى للمركبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
ت الممترحةةةةةةةة تجةةةةةةةا  السةةةةةةةال 

المختلفةةة للبكتراةةا والفطراةةات 
والفيروسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةببة 
لالمةةةراض وذلةةةك عةةةن طراةةةق 
قياس مدى المجا  التثبيطى 
لهةةةةةذ  المركبةةةةةات مةةةةةع قيةةةةةاس 
الحةةد ا دنةةى للتركيةة  المثةةب  

 وايضا درجات السمية 

 ابحاث علمية

السالالت المختلفة تطبق على 

للبكتريا والفطريات 

والفيروسات المسببة 

 لالمراض

 اجستيررسائل م

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات بحثية

 

قسم 

 الكيمياء
2015 2019 

 مؤتمرات*

 عقدحلقاتعلمية* 

 -نشراأليحاثالعالمية -
 رسائلماجيستير

 رسائلدكتوراة -

 مشروعاتبحثية -

     70000 

تخليةةةةةق مضةةةةةادات سةةةةةرطانيه 
 جديد          

 جستيررسائل ما ابحاث علمية لعالج السرطان

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 

قسم 

 الكيمياء
2015 2019 

 مؤتمرات*

 علمية حلقات عقد* 

 -العالمية األيحاث نشر -

     50000 
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 التدريس

 مشروعات بحثية

 

 ماجيستير رسائل

 دكتوراة رسائل -

 بحثية مشروعات -

اسةةتخالم منتجةةات طبيعيةةة 
مةةةةةةةةةةن مصةةةةةةةةةةادر ا المختلفةةةةةةةةةةة 

-كاتنةةةةةةةات دقيمةةةةةةةه-)نباتةةةةةةةات
نةةات بحراةةة ت ذات ن ةةا  كائ

 -حيةةةةةةةةةةةوا واسةةةةةةةةةةةع المجةةةةةةةةةةةا 
مركبةةةةةةةات  تصةةةةةةةميم وتخليةةةةةةةق

تعتمةةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةة  المنتجةةةةةةةةةةةات 
دراسةةةةةة التخليةةةةةق  -الطبيعيةةةةةة

الحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا واسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام 
النةةةةةةةةةةانوتكنولوج  لتحضةةةةةةةةةةير 

 منتجات طبيعة مختلفة  

 

 

الحصول على منتجات طبيعية 

وتحضير مثيلها  وتطبيقها فى 

 مجال الدواء

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات بحثية

 

قسم 

 الكيمياء
2015 2019 

 

 مؤتمرات*

 علمية حلقات عقد* 

 -العالمية األيحاث نشر -
 ماجيستير رسائل

 دكتوراة رسائل -

 بحثية مشروعات -

     60000 
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تصةةةةةةةةةةميم وتخليةةةةةةةةةةق انظمةةةةةةةةةةة 
لمركبةةات عضةةوية ذات بنةةاء 
تركيبةةةةةى يخةةةةةدم الةةةةةى تطةةةةةوار 

عةةةة تكنولوجيةةةا صةةةناعة الطبا
للحصةةةةةةةةةةةو  علةةةةةةةةةةةةى احبةةةةةةةةةةةةار 
طباعيةةةةةةةةةة متطةةةةةةةةةورة تناسةةةةةةةةةب 
مجةةةةةا  الطباعةةةةةات التمليديةةةةةة 
والمتطةةةورة والطباعةةةة ا منيةةةة 
لمنةةةةةةةةةةةع عمليةةةةةةةةةةةات الت ايةةةةةةةةةةةا 

 والت وار

التصنيع المحلى 

والتطويرلمواد الطباعة 

 واالحبار

 -دوراتتدريبية

خططبحثيةلرسائلعل

 -مية

 -ندواتوسيمينارات

مشروعاتطالبية

نشرابحاث 

ألعضاءهيئةالتدري

س،وتسجيللرسائلعل

ميةوعقدندواتوسيم

يناراتومشروعاتبحث

 يةوطالبية

قسم 

 الكيمياء
2015 2019 

 -دوراتتدريبية
 -خططبحثيةلرسائلعلمية

 -ندواتوسيمينارات
مشروعاتطالبية

نشرابحاثألعضا 
ءهيئةالتدريس،وتسجيلل

رسائلعلميةوعقدندواتوس
 يميناراتومشروعاتبحثية

 وطالبية    

     50000 

وتخليةةةةةةةةةةق انظمةةةةةةةةةةة  تصةةةةةةةةةةميم
لمركبةةةةات عضةةةةوية بوليمراةةةةة 
ذات بنةةةاء تركيبةةةى يخةةةدم الةةةى 
تكنولوجيةةةةةةا النةةةةةةانو لصةةةةةةناعة 
ا نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجة والطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالءات 

 

 

 

 تخليق الطالءت الحديثة 

 ستيررسائل ماج

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 

 التدريس

 

قسم 

 الكيمياء
2015 2019 

نشرابحاثألعضاءهيئةالتد
ريس،وتسجيللرسائلعلمي

 ة

     60000 
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المضادة للحراق والتى تخدم 
الةةةةةةةةةةةةى التصةةةةةةةةةةةةميم الةةةةةةةةةةةةداخلى 
للمن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياحية 
والمؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةات والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  
ووسائل النمل البراةة والجويةة 

 والبحراة

تخليةةةةةةةةةةق م ةةةةةةةةةةتمات جديةةةةةةةةةةد  
لعةةةةةةالج اامةةةةةةراض المناعيةةةةةةه 
واامةةةراض البئيةةةه واامةةةراض 
 الناتجه من نمم الهرمونات

 

ابحاث علمية لعالج األمراض 

 المناعيه

 اجستيررسائل م

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 

 التدريس

قسم 

 الكيمياء
2015 2019 

 مؤتمرات*

 علمية حلقات عقد* 

 -العالمية األيحاث نشر -
 ماجيستير رسائل

 دكتوراة رسائل -

 بحثية مشروعات -

     60000 

تةةةوالير المةةةواد الخةةةام المحليةةةة 
 و الموارد الطبيعية.

 

االستخدام االمثل للموارد  

 يةالطبيع

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 

 التدريس

قسم 

 الكيمياء
2015 2019 

نشر عالمى 
البحاثألعضاءهيئةالتدر

 -يس
 -خططبحثيةلرسائلعلمية

 -ندواتوسيمينارات
 مشروعاتبحثيةوطالبية

     

172000 
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 اةةةاد  انتةةةاج ال اةةةوت الطيةةةار  
 الى النباتات العطراه

طياره زياده انتاجيه الزيوت ال

 و تحسين مواصفتها
 ماجستير.رسائل 

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات طالب

 ندوات ومؤتمرات

قسم 

 النبات
2015 2109 

نشر ابحاث علميه 
 العضاء هيئه التدريس

     10000)؟( 

إنتةةةةةةةةةةةةةةةاج بعةةةةةةةةةةةةةةةةض المةةةةةةةةةةةةةةةةواد 
البالسةةةةةةةةةةةةةةةتيكيه الحيويةةةةةةةةةةةةةةةه و 
البوليمةةةةارات و دقةةةةائق النةةةةانو 

 من الطحالب

إنتاج بعض المواد 

الستيكيه الحيويه و الب

البوليمارات و دقائق النانو 

 من الطحالب

دكتوراه  رسائل

 ماجستيررسائل 

 

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات طالب

 

قسم 

 النبات
2015 2109 

النشر فى مجله علميه 
 دوليه

 )؟(50000     
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 و الفيزياء عالية الطاقة الفيزياء النووية -6

 االليزر وتطبيقاته

• Speckle 

• Fiber optics 

• Nonlinear optics 

• Optical 

communication 

• Laser material 

interaction 

• Image processing 

 

استخدام الليزر فى 

الصناعة 

 والتكنولوجيا

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

 ندوات ومؤتمرات

 مشروعات بحثية

 قسم

 الفيزياء
2015 2019 

 يةنشراأليحاثالعالم

 رسائلماجيستير

- حلقاتبحثمناقشة -
 نشراألبحاث

 تسجيالتلدرجةالماجيستير-

 تسجيالتلدرجةالدكتوراة -

 عقدندوات-

 عقدحلقاتعلمية -

 مشروعاتطالبية-

     2000000 

• Nuclear 

Spectroscopy 

• Radiation Effects 

on Matter 

• HighEnergy 

Particle Studies 

دراسة النماذج 

النوويةوتفاعل 

االشعاع مع 

المادةالستخدامها 

فى تطوير 

 المفاعالت

 النووية

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

 ندوات ومؤتمرات

 قسم

 الفيزياء
2015 2019  √ √ √ √ √ 2000000 
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• Neutron and 

gamma 

Transport 

 مشروعات بحثية

 

 بحوث البيئة-7

أستخدام طرق جديدة  •
الحفاظ لمكافحة الحشرات و

على المحاصيل الزراعية 
 من أضرار المكافحة

 
قسم علم 

 الحيوان
  

نشر  بحوث علمية
بحوث ومنح درجات 

 علمية ومؤتمرات

√ √ √    
 

دراسة على تأثير البيئة  •
على العوائل التى تحتوى 

الطفيليات و مقارنة 
استجابة الطفيليات فى هذة 

 البيئات

 
قسم علم 

 الحيوان
  

نشر  بحوث علمية
حوث ومنح درجات ب

 علمية ومؤتمرات

√  √  √  

 

أستخدام الحشرات كدالئل  •
للتلوث البيئى والتغير 

 المناخى

 
قسم علم 

 الحيوان
  

نشر  بحوث علمية
بحوث ومنح درجات 

 علمية ومؤتمرات

√ √     
 

دراسة تأثير العوامل  •
البيئية المختلفة على 
األيقاع اليومى وأثاره 
 البيولوجية المختلفة

 
علم  قسم

 الحيوان
  

نشر  بحوث علمية
بحوث ومنح درجات 

 علمية ومؤتمرات

√ √ √    
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تاثير ملوثات المياة على  •
 طفيليات األسماك

 
قسم علم 

 الحيوان
  

نشر  بحوث علمية
بحوث ومنح درجات 

 علمية ومؤتمرات

  √  √  
 

تأثير أستخدام الطفيليات  •
كدالئل بيولوجية على 

 تلوث المياة

 
قسم علم 

 وانالحي
  

نشر  بحوث علمية
بحوث ومنح درجات 

 علمية ومؤتمرات

      
 

 

 

 

 

 

 

Environmental and 
engineering 
geophysics at 
Helwan, Egypt. 
 

 

معرفة السمات البيئية 

والهندسية إلقليم 

 حلوان 

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

√   √ √ 20000 
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Evolution of volatile organic 
compounds, polycyclic 
aromatic hydrocarbon and 
pesticides in indoor air 
environment. 

 
The use of some invertebrates 
as a bio-indicator of pollution 

 

 

 

 

 

استخدام 

الالفقاريات 

كمؤشر حيوى 

 للتلوث

 
قسم علم 

 الحيوان
2015 2019 

 

 

فى  نشر بحوث علمية

2015 

مجالت ومؤتمرات 

محلية ودولية وكذلك 

منح درجات 

الماجستير والدكتوراة 

لطالب 

 الدراسات العليا 2019

√ 
  √ 

 
120000 
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تدوير و اعادة  •

االستفادة من 

المخلفات الصناعية و 

المنزلية و ادارة 

 المخلفات الخطرة.

 

 

 

 

 

تنمية االقتصاد 

و االستفادة القومى

من المخلفات 

 الصناعية

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات طالب

 ندوات ومؤتمرات

قسم 

 الكيمياء
2015- 2019 

ابحاثشخصيةألعضاءهيئةال

 -دريست

 -خططبحثيةلرسائلعلمية

 -ندواتوسيمينارات

  مشروعاتبحثيةوطالبية
نشرابحاثألعضاءهيئةالتد

ريس،وتسجيللرسائلعلمية

وعقدندواتوسيميناراتوم

 شروعاتبحثية

 وطالبية

     50000 

 الحفاظ على البيئة النباتية

 

االهميه ادهملدهرقنإلاباض

 اةيرصملو ذات

 ااصتقإلدةي

 دراسه و حصر العشائر

النباتيه المهدده باالنقراض فى 

محافظه و طرق إكثارها و 

بنك البذور الخاص بها و 

الحفظ خارج الموقع بإستخدام 

وسائل زراعه االنسجه 

 المختلفه

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات طالب

قسم 

 النبات
2015 2019 

النشر فى مجله علميه 

 دوليه
 )؟(50000     

ظاهر التغير المناخى م

خالل العصور 

 المختلفه فى مصر

دراسات على البقايا النباتيه 

المستخرجه من مواقع حلوان 

)عصر ما قبل االسرات(، 

موقع الكوم االحمر )عصر ما 

قبل االسرات(، موقع الفرافره 

)العصر الحجرى(، موقع 

المعادى )عصر ما قبل 

 االسرات(

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراة

بحاث هيئة ا

 التدريس

قسم 

 النبات
2015 2019       50000)؟( 
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التقييم البيئى للغابات 

 الصناعيه فى مصر

 

ااباغلت

 اةبرجتمييقترصمىفةيعانصل

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات طالب

قسم 

 النبات
 )؟(     40000 النشر فى مجالت علمية 2019 2015

بيئه الذاتيه دراسه ال 

للعشائر النباتيه 

الصحرواويه و المائيه 

 و عالقتها بالتلوث

دراسه بيولوجيا العشائر و 

كذلك عالقتها بالملوثات 

 المختلفه

 ماجستير.رسائل 

ابحاث هيئة 

مشروعات  التدريس

 طالب

 

قسم 

 النبات
 )؟(  40000    النشر فى مجالت علمية 2019 2015

دراسه التنوع البيولوجى  

لبعض النباتات النادره 

فى مصر قبل 

انقراضها و تعريف 

 البصمه الوراثيه

معرفه البصمه الوراثيه لهذه 

 النباتات قبل انقراضها 
 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات طالب

 سيمناراتندوات و

قسم 

 النبات
2015 2019 

 نشر ابحاث علميه

 عقد ندوات االقسام العلميه
     35000 )؟( 
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استخدام النباتات فى الحد  

 من التلوث البيئى 

 الحفاظ على البيئة

 
قسم 

 النبات
2015 2019        

استخدام النمزجه البيئيه  

فى دراسه النباتات و 

 دوره حياتها

 الحفاظ على البيئة

 
قسم 

 النبات
2015 2019        

إنتاج بعض المواد  

البيولوجيه الفعاله 

اد للميكروبات( و )مض

منشطه لنمو بعض 

 النباتات 

التعاون مع بعض الجهات 

العلميه لعمل ابحاث 

فى المجال البيئى و 

 الطبى

دراسه الظروف البئيه لمنطقه 

 حلوان

 ماجستير.رسائل 

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات طالب

 ندوات ومؤتمرات

قسم 

 النبات
2015 2109 

 نشر ابحاث علميه

 م العلميهعقد ندوات االقسا
      

العمل فى مجال االجهاد 

الملحى و الجفاف و 

 التلوث على النباتات

دراسه الظروف البيئيه 

 لمنطقه حلوان

تحسين مقاومه بعض النباتات 

و المحاصيل الحقليه و 

 البستانيه للجفاف و التلوث

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات طالب

قسم 

 النبات
2015 2109 

عقد  –نشر ابحاث علميه 

 ندوات االقسام العلميه
     50000)؟( 
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 راتندوات ومؤتم

دراسه بيئه و فسيولوجيه 

الطحالب البحريه و 

 التنوع البيولوجى لها

 دراسه الظروف البيئيه 

 رصد للتنوع البيولوجى

 

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات طالب

 

قسم 

 النبات
2015 2109        

إنتاج مواد حيويه صديقه 

للبيئه و إنزيمات ذات 

 اهميه اقتصاديه

دراسه الظروف البيئيه 

 لمنطقه حلوان

تحسين مقاومه بعض 

النباتات و المحاصيل 

الحقليه و البستانيه 

 للجفاف و التلوث

 ماجستير.رسائل 

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات طالب

 ندوات ومؤتمرات

قسم 

 لنباتا
2015 2109 

النشر فى مجله علميه 

دوليه + تقارير 

 المشرفين

     50000)؟( 

استخدام الطحالب إلزاله 

الملوحه و إزاله تلوث 

المياه و تربيه 

االسماك و االسمده 

العضويه و تحسين 

 خصائص التربه

إزاله الملوحه بإستخدام 

الطحالب و تحسين 

الخصائص البيئيه و 

تغذيه تربيه االسماك و 

 النبات

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراه

ابحاث هيئة 

 التدريس

 مشروعات طالب

قسم 

 النبات
 )؟(  50000    تقارير المشرفين 2109 2015
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 ندوات ومؤتمرات

معالجه 

التلوثالناتجمنالمخلفاتا

لصناعيهوالصحيهوالز

راعيهبإستخدامالكائنات

 .الدقيقه

 الحفاظ على البيئة

النشر فى مجالت 

يه + رسائل علم

 علميه

قسم 

 النبات

و 

الميكروب

 يولوجى

2015 2109 
النشر فى مجالت علميه + 

 رسائل علميه
     30000 
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 علوم االرض و تطبيقاتها-8

 

 

 

 

 

 

 

 بترولوجية دراسات
 جيوكيميائيةمعدنية وو

لبعض صخور القاعدة فى 
 الصحراء الشرقية وسيناء.

 

 

معرفة نشأة الصخور 

 هاوإمكانية اإلستفادة من

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 80000 
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دراسات معدنية وجيوكيميائية 

لبعض الخامات االقتصادية 

 ر القاعدة بمصربصخو

 

إمكانية إكتشاف خامات 

إقتصادية جديدة 

واإلستفادة القصوى 

 من الخامات المتواجدة

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية وعاتمشر

 وطالبية

√   √ √ 50000 

دراسات بتروجرافية ومعدنية  

وجيوكيميائية لبعض المواقع 

 األثرية بمصر.

 

وضع الحلول المناسبة 

التى تسهم فى صيانة 

 وترميم اآلثار

 رسائل ماجستير

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 اءألعض ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 60000 

دراسات تقدير األعمار 

والنشأة لبعض صخور 

القاعدة  بالصحراء الشرقية 

 وسيناء.

 

معرفة نشأة الصخور 

 وتحديد أعمارها

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

 ندوات

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 50000 
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إستخدام الدراسات المعدنية 

والجيوكيميائية واإلستشعار 

عن بعد فى  استكشاف بعض 

 الخامات اإلقتصادية بمصر.

 

 

إلستشعار إستخدام ا

عن بعد إضافة إلى 

الطرق الجيولوجية 

األخرى إلكتشاف 

المعادن والخامات 

 اإلقتصادية

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

√   √ √ 100000 

وجيوكيميائية  دراسات معدنية

على رواسب الوديان 

وعالقتها بالصخور المحيطة 

 .وسيناءبالصحراء الشرقية 

 

إستغالل الخامات 

المعدنية اإلقتصادية فى 

 الرواسب الوديانية

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 وجياالجيول
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 

دراسة الصخور الطفلية   

 االقتصادية فى مصر.

 

 

إستكشاف خامات طفلة 

جديدة لها مردود 

 إقتصادى

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 ريسالتد

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 
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دراسات بترولوجية -

وجيوكيميائية لبعض الصخور 

البركانية بالصحراء الشرقية 

 .وسيناء المصرية

 

ور معرفة نشأة الصخ

البركانية وعالقة 

المراحل المختلفة لهذه 

الصخور مع بعضها 

 البعض

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 25000 

تقييم الوضع اإلقتصادى 

لخامات النحاس البورفيرى 

فى متداخالت الجرانيت 

والبركانيات المصاحبة بجنوب 

 مصر. -الصحراء الشرقية

إمكانية إستكشاف 

خامات جديدة للنحاس 

البورفيرى فى الدرع 

 العربى النوبى

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

 قسم

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

√   √ √ 150000 

دراسات معدنية  

وجيوكيميائية لبعض خامات 

 اليورانيوم بمصر.

 

المساهمة فى 

إستكشاف خامات 

جديدة لليورانيوم 

ألهميتها فى كثير من 

 مجاالت السلميةال

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 15000 
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دراسات معدنية  

وجيوكيميائية لبعض 

لصناعية وإمكانية المخلفات ا

 اإلستفادة منها.

إستغالل خامات 

إقتصادية جديدة 

للمساهمة فى زيادة 

 إحتياج الدخل القومى

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - راتوسيمينا ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

√   √ √ 50000 

إستخدام معدن الزيركون  

كدليل على نشأة ونوع 

الصهير المكون لبعض 

الصخور الجرانيتية بالصحراء 

 مصر. –الشرقية 

 

إستخدام معدن 

الزركون كأحد الطرق 

الصخور ’ لمعرفة نشا

 وطرق تقسيمها

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 ريسالتد

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 20000 

دراسات معدنية  

وجيوكيميائية للطفلة السوداء 

فى بعض مناطق الصحراء 

 مصر -الشرقية

 

إمكانية إستخدام الطفلة 

لسوداء فى إنتاج ا

 الطاقة

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 
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الجيوكيميائية دراسات ال 

عن بعد على اإلستشعار و

بعض صخور القاعدة 

 .المصرية 

 

إستخدام الجيوكيمياء 

واإلستشعار عن بعد 

فى تقسيم الصخور 

وإسغالل الخامات 

 اإلقتصاية  

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- يةعلم لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 20000 

 

دراسات بالينولوجبة -
واستراتجرافية للطبقات 
التحت سطحية لبعض االبار 
فى شمال الصحراء الغربية 

 ودلتا النبل وسيناء.

 
 

تصنيف الطبقات على 

أساس المحتوى 

 الحفرى

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 لتدريسا

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 

تحديد النطق الحفرية لعصور -
والطباشيرى  ىالجوراس

بواسطة الفورامنيفرا 
والنانوبالنكتون واالستراكودا 

اطق الصحراء الغربية بمن
 والشرقية وسيناء ودلتا النيل.

 

تصنيف الطبقات على 

أساس المحتوى 

 الحفرى

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 هيئة ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل  -التدريس

 عقد - علمية لرسائل

 - سيمينارات و ندوات

 بحثية وعاتمشر

 وطالبية

   √ √ 10000 
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دراسات جيوكيميائية  
وبالينولوجية على بعض 
العينات الصخرية وتحديد 
السحنات البالينولوجية 
ومضاهاتها بالقطاعات 
االخرى فى مناطق منخفض 
الفيوم وابوالدرج وفى مناطق 

القصير بالبحر  -سفاجا
 االحمر.

 

دراسات مقارنة 

للقطاعات الجيولية 

فة  على أساس المختل

 المحتوى الحفرى

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 

دراسات جيولوجية 

على التتابعات واستراتجرافية 

التحت سطحية فى بعض 

 احواض الصحراء الغربية.

 

التمييز بين األحواض 

الترسيبية المختلفة 

 بالصحراء الغربية

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 

 –لطبقات التتابعية  
Sequence stratigraphy 

 

 

دراسة التتابعات 

الطبقية وأهميتها فى 

 اإلكتشافاتالبترولية

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ضاءألع ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 
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دراسات ميكروباليونتولوجية 
وبييئية على رواسب الحقب 
الرباعى لبعض البحيرات 

 -شمال دلتا التيل -المصرية
 مصر.

 

 

دراسة المميزات البيئية 

والميكروباليونتولوجية 

 شمال مصرللبحيرات 

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 

دراسة الحفريات الفقارية 
vertebrate 

macrofossils 
 

 

دراسات تطور 

الفقاريات فى الصخور 

 المصرية

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 

راتجرافية تحديد النطق االست
ودراسات تصنيفية وبيئية 
على الحفريات الكبيرة لبعض 
انواع الالفقاريات ووضعها 

 التصنيفى.

 

تقسيم الططبقات على 

أساس المحتوى 

 الحفرى

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 يلتسج -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 
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دراسات بتروجرافية  

وجيوكيميائية عضوية على 

الصخور العضوية بمنطقة 

 الفيوم.

 

 

معرفة نشأة وتطور 

الصخور العضوية 

 بالفيوم

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

 قسم

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 

دراسة وتقييم صخور الطفلة  

البيتومينية بمناطق الواحات 

 الداخلة بالصحراء الغربية.

 

 

تقييم صخور الطفلة 

 بالصحراء الغربية

 اجستيرم.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 

دراسات بتروجرافية 
وجيوكيميائية عضوية على 
رواسب الطفلة الكربونية 

مصاحبة لخام الفوسفات ال
القصير ،  -بمناطق سفاجا 

 البحر االحمر.

 

تقييم صخور الطفلة 

 بمدن البحر األحمر

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 
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دراسات بترولوجية عضوية  
على رواسب العصر 
الطباشيرى السفلى بجبل 

 السويس. –حجول 

 

 

معرفة أصل ونشأة 

الصخور العضوية 

 بمنطقة وادى حجول

 

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث رنش

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 5000 

دراسات ماسيرالية على 

المحتوى العضوى لرسوبيات 

منطقة جبل  –وادى دوربا 

 سيناء. –قبليات 

 

 

معرفة أصل ونشأة 

الصخور العضوية 

منطقة جبل  بمنطقة 

 .سيناء –قبليات 

 

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 7000 

دراسات بتروجرافية على 

الرسوبيات الطفلية الموجدودة 

 االسماعيلية –براويت بجبل ش

 

 

معرفة أصل ومصدر 

 الصخور الطفلية

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 5000 
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ت جيولوجية وتركيبية دراسا

وتكتونية بمناطق مصر 

 المختلفة

رسم خرائط  -

تركيبية 

وتكتونية 

لفستفادة 

منها فى كثير 

من 

المشروعات 

 اإلستراتيجية

معرفة أصل  -

ومنشأ 

التراكيب 

الجيولوجية 

 عبر العصور

 

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

√   √ √ 30000 

Simulation of 
earthquake ground 
motion at strategic 
sites. 

 

 

التنبؤ بالزالزل قبل 

وقوعها لتقليل الخطر 

 الناتج عنها

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 15000 
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Inversion of seismic 
sources of  large 
earthquakes and their 
tectonic 
implications. 
 

 

معرفة مصدر الزالزل 

لتالشى كثير من 

 أخطارها

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 15000 

Geomagnetism and 
Gravity Modeling for 
Deep Seated 
Structures & Active 
Tectonic Zones. 

 

 

معرفة التراكيب التحت 

سطحية ألهمتها 

القصوى فى أماكن 

التوسع العمرانى 

 وإستكشاف الخامات

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 عضاءأل ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 

 Seismic Source 
Discrimination 
between Earthquakes 
and Explosions. 
 

 

معرفة الفرق بين 

الموجات السيزمية 

الناتجة عن الزالزل 

واألخرى الناتجة عن 

 اإلنفجارات

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 10000 
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Potential field 
processing & 
modeling. 
 

 

معرفة خواص الصخور 

سطحية  ورسم التحت 

صوره للتراكيب التحت 

اماكن \سطحية و

 الشذوذ

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 5000 

Active tectonics 
using geodetic 
measurements. 
 

 

معرفة المناطق النشطة 

تكتونيا لتجنت عمل 

مشروعات التنمية 

 والعمران بها

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات اتندو

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 5000 

Engineering 
Seismology in 
Northern Egypt. 
 

 

تقدير الدعم الفنى 

والهندسى للمشروعات 

التنموية والمشروعات 

اإلستراتيجية بشمال 

 مصر 

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

√   √ √ 20000 
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Seismotectonics in 
the Central Eastern 
Desert, Northern 
Red Sea & Sinai. 
 

 

رسم صوره للتراكيب 

التحت سطحية بمناطق 

 الدراسة 

 ماجستير.رسائل 

 سائل دكتوراةر

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

√   √ √ 20000 

Seismic 
Tomography in 
active seismic zones. 
 

 

رسم صوره جيدة 

ت للمكونات التح

سطحية وعالقتها 

باألماكن النشطة 

 زلزاليا

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 5000 

Geomagnetism and 
Gravity Modeling for 
Deep Seated 
Structures & Active 
Tectonic Zones. 
 

 

المساهمة فى 

اإلكتشافات المعدنية 

 والتعدينية

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 20000 
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Shallow geophysical 
Investigation. 
 

 

معرفة التراكيب 

السطحية والمساهمة 

فى مجال اإلكتشافات 

 األثرية 

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ءألعضا ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

√   √ √ 20000 

GPR applications in 
archaeology. 
 

 

المساهمة فى 

 اإلكتشافات األثرية 

وإعطاء صوره لما 

 تحت سطح األرض

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

√   √ √ 20000 

Modeling of elastic 
wave fields in 
Northern Egypt. 
 

 ماجستير.رسائل  

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 ألعضاء ابحاث نشر

 تسجيل -التدريس هيئة

 عقد- علمية لرسائل

 - وسيمينارات ندوات

 بحثية مشروعات

 وطالبية

   √ √ 5000 
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28- Theoretical 

seismology. 
 

 ماجستير.رسائل  

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 اثابح نشر 

 التدريس، هيئة ألعضاء

 علمية لرسائل تسجيل و

 و ندوات عقد و

 مشروعات و سيمينارات

 وطالبية بحثية

   √ √ 5000 

29-Multiple 

analyses of surface 
waves (MASW). 

 ماجستير.رسائل  

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

ندوات 

 ومؤتمرات

قسم 

 الجيولوجيا
2015 2019 

 هيئة ءألعضا ابحاث نشر

 لرسائل تسجيل -التدريس

 و ندوات عقد - علمية

 مشروعات - سيمينارات

 وطالبية بحثية
   √ √ 5000 
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 فيزياء الشمس وعلوم الفضاء-9

 

 فيزياء الشمس وعلوم الفضاء

 

االستفادة من الطاقة 

 الشمسية

 ماجستير.رسائل 

 رسائل دكتوراة

ابحاث هيئة 

 التدريس

 ندوات ومؤتمرات

 يةمشروعات بحث

 قسم

 الفيزياء
2015 2019 

 العالمية نشراأليحاث -

 

 ماجيستير رسائل

- حلقاتبحثمناقشة -
 نشراألبحاث

 تسجيالتلدرجةالماجيستير-

 تسجيالتلدرجةالدكتوراة -

 عقدندوات-

 عقدحلقاتعلمية -

 مشروعاتطالبية-

     500000 

Space Mechanics 

دراسة ميكانيكا 

 الفضاء

تسجيل لدرجة 

ير و الماجست

 الدكتوراه

قسم 

 الرياضيات
2015 2019 

 ابحاثعلميه -

رسائلمجاستيرودكتوراه -
 - 

 نشراالبحاثالعلميه

- 
منحدرجاتالماجستيروالد

 كتوراه

  √ √  25000 
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Space Mechanics 

(Special branch ) 

دراسة ميكانيكا 

 الفضاء

إنشاء شعبة تعليم 

متميز لميكانيكا 

معمل  -الفضاء 

 أجهزة للقياس و

 الرصد

قسم 

 الرياضيات
2015 2019 

منح درجة البكالوريوس 
 فى ميكانيكا الفضاء

  √ √  250,000 

 

 تكنولوجيا المعلومات والبحوث الرياضية-10

دراسات اكاديميه فى فروع 

 الرياضيات والحاسب

االرتقاء باالبحاث 

النظرية فى مجال 

 التخصص

 ماجستير. رسائل

 رسائلدكتوراة

 ابحاثهيئةالتدريس

 ندواتومؤتمرات

قسم 

الرياضيا

 ت

2015 2019 

 ابحاثعلميه -

رسائلمجاستيرودكتوراه -

 - 

 نشراالبحاثالعلميه

- 

منحدرجاتالماجستيروالدك

 توراه

  √ √  30000 

ربط  ابحاث الرياضيات 

بمجاالت العلوم االساسيه 

والتطبيقيه بأقسام الكليه 

 المختلفه والجامعه

االرتقاء باالبحاث 

مجال النظرية فى 

 التخصص
 ماجستير. رسائل

 رسائلدكتوراة

 ابحاثهيئةالتدريس

 ندواتومؤتمرات

قسم 

الرياضيا

 ت

2015 2019 

التعاونفىاقسامالكليهلحلمشا

 - كلتطبيقيهمشتركه

 -نشراالبحاثالعلميه

منحدرجاتالماجستيروالدك

 ابحاثعلميه -توراه

رسائلمجاستيرودكتوراه -

 - 

 نشراالبحاثالعلميه

- 

  √ √  32000 
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ستيروالدكمنحدرجاتالماج

 توراه

دراسات اكاديميه فى فروع 

 الرياضيات والحاسب

االرتقاء باالبحاث 

النظرية فى مجال 

 التخصص

 ماجستير. رسائل

 رسائلدكتوراة

 ابحاثهيئةالتدريس

 ندواتومؤتمرات

قسم 

الرياضيا

 ت

2015 2019 

 ابحاثعلميه -

رسائلمجاستيرودكتوراه -

 - 

 نشراالبحاثالعلميه

- 

درجاتالماجستيروالدكمنح

 توراه

  √ √  30000 

ربط  ابحاث الرياضيات 

بمجاالت العلوم االساسيه 

والتطبيقيه بأقسام الكليه 

 المختلفه والجامعه

االرتقاء باالبحاث 

النظرية فى مجال 

 التخصص
 ماجستير. رسائل

 رسائلدكتوراة

 ابحاثهيئةالتدريس

 ندواتومؤتمرات

قسم 

الرياضيا

 ت

2015 2019 

ونفىاقسامالكليهلحلمشاالتعا

 - كلتطبيقيهمشتركه

 -نشراالبحاثالعلميه

منحدرجاتالماجستيروالدك

 ابحاثعلميه -توراه

رسائلمجاستيرودكتوراه -

 - 

 نشراالبحاثالعلميه

- 

منحدرجاتالماجستيروالدك

 توراه

  √ √  32000 

التكامل البحثي  الموضوعات 

البحثيه للقسم واالقسام 

المناظرهبكليات العلوم 

االرتقاء باالبحاث 

النظرية فى مجال 

 التخصص
 

قسم 

الرياضيا

 ت

2015 2019 
 ابحاثعلميه -

رسائلمجاستيرودكتوراه -

 - 

  √ √ √ 29000 
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 نشراالبحاثالعلميه والمؤسسات العلميه االخرى

 منحدرجاتالماجستير -

 والدكتوراه

Applied Statistics 

Center 

معمل األحصاء إنشاء 

ل معمإنشاء  التطبيقى

 األحصاء التطبيقى

قسم 

الرياضيا

 ت

2015 2019 

عدد السادة مستخدمى 

المعمل من داخل و خارج 

الكلية و كمية العائد 

المادى الذى يعود على 

 الكلية

  √ √  50, 000 

Quantum Field 

Theory 

 ابحاث علمية

تسجيل لدرجة 

الماجستير و 

 الدكتوراه

قسم 

الرياضيا

 ت

2015 2019 

 ابحاثعلميه -

سائلمجاستيرودكتوراهر -

 - 

 نشراالبحاثالعلميه

 منحدرجاتالماجستيرو -

 الدكتوراه

  √ √ √ 30000 

Fractional 

Differential 

Equations 

 ابحاث علمية

تسجيل لدرجة 

الماجستير و 

 الدكتوراه

قسم 

الرياضيا

 ت

2015 2019 

 ابحاثعلميه -

رسائلمجاستيرودكتوراه -

 - 

منحدرجنشراالبحاثالعلميه

 الماجستيروالدكتوراهات

  √ √ √ 25000 

مواكبه ابحاث القسم  •

باالبحاث العلميه 

العالميه فى مجاالت 

 ابحاث علمية

 

قسم 

الرياضيا

 ت

2015 2019 
 ابحاثعلميه -

رسائلمجاستيرودكتوراه -

 - 

  √ √  29000 
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 نشراالبحاثالعلميه التخصص

- 

منحدرجاتالماجستيروالدك

 توراه

Thermo-elasticity 

 ث علميةابحا

تسجيل لدرجة 

الماجستير و 

 الدكتوراه

قسم 

الرياضيا

 ت

2015 2019 

 ابحاثعلميه -

رسائلمجاستيرودكتوراه -

 - 

 نشراالبحاثالعلميه

- 

منحدرجاتالماجستيروالدك

 توراه

  √ √ √ 28000 

Industrial 

Mathematics 

 

           

المشروعات البحثيه التي  •

يتبناها القسم )التليف 

تنقيه  -فيرس س -الكبدي

-المياه الجوفيه واالبار

 اخري(

معالجة بعض 

 االمراض

 ابحاثعلميه -

رسائلمجاستيرودكت

 - وراه

 نشراالبحاثالعلميه

منحدرجاتالماجستير

 والدكتوراه

 2015 2019 

ابحاثرسائاللماجستيروالدكت

 نشراالبحاث وراه

منحدرجاتالماجستيروالدكتو

 راه

  √ √ √ 30000 

 


