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 للخلية استاذ البيولوجيا الجزيئيةالمهارات العلمية:

ونقلها الصناف اخرى مثل الجينات المتحملة  Cloningعزل الجينات من النباتات وعمل -

 للملوحة واالجهاد البيئى.

 معرفة التعبير الجينى  لبعض االمراض وعدد تكررها فى العشيرة المصرية.-

 ببعض االمراض باالنسان.ة الجين المسؤل عنها التى تتسبب ومعرف mriRNAعزل -

 استنباط بعض اصناف القمح واالرز المتحملة لالجهاد البيئ مثل الملوحة والجفاف. -

 اسماء المقررات التى قمت بتدرسها:

-  Molecular biotechnology 

- Quantitative genetics 



- Population genetics 

- csAdvanced molecular geneti 

- Chromosomes 

- Gene expression 

- Gene probes 

- ukaryoteseGene regulation in  

- Molecular biology  of Eukaryotic cells 

- Molecular cell biology 

- Plasmid, recombinant DNA and genetic engineering 

- Practical approach in essential molecular biology 

- logy and application IIRecombinant DNA techno 

- Gene recombinant products 

 

 

 االشراف لطالب الدراسات العليا:

والتى تخدم المحاور البحثية  جارى العمل بها ( الماجستير والدكتوراه العلمية )اسماء الرسائل 

 :بالقسم 

أسم الرسالة  المحور البحثى م

 والتخصص الدقيق

تاريخ 

 التسجيل 

أسم الطالب 

 والمشرفون

التقرير  الدرجة

 السنوى

تقييم تاثير بعض  1

جديدة مركبات 

مستخلصة من 

مواد طبيعية 

تستخدم كعالج 

لالورام 

السرطانية و 

فيرس )س(  على 

االنسان و  

الفئران وخاليا 

مزارع الخاليا 

الحيونية التى 

تحمل اورام 

سرطانية وبعض 

االمراض 

 االخرى.

دراسة تقييم -1

مركبات جديدة 

مضادة للفيروسات 

على مزارع الخاليا 

 الحيوانية

ة )بيولوجيا جزيئي

 للخلية(

مختار محمود  4/3/2009

 حسنين محمود

ا.د/امال عبد 

 -العزيز

 د/بهجت الفقى 

تحديد  ماجستير

 المناقشة

عالج السرطان -2

الكبدى المستحث فى 

الجرزان باستخدام 

مركبات كميائية 

نباتية )الكيمياء 

الحيوية والبيولوجيا 

 الجزيئية(

 ايمن احمد فؤاد 10/2010

اد/نادية زكى 

 نشعبا

 د/شادن معاوية

اد/ امال عبد 

 العزيز

تم تحديد  ماجستير 

 المناقشة

الدور الوقائى -3

لثمار نبات السدر 

والعسل النحل لمنع 

حدوث سرطان الكبد 

 فى مصر  

اكتوبر 

2012 

مفيد محمد احمد 

 سليم 

د/امال احمد 0ا

 عبد العزيز

د/مطاوع 0ا

 عيسى الحسينى

د/محمد يونس 

 محمد

 مستمر دكتوراه



فحص جزيئى -4

للمضادات الحيوية 

الكينولونات 

المضاف اليها 

مركبات لالكسدة 

كطريقة جديدة 

 للعالج

 فبراير 

2014 

سعدية 

عبدالرازق 

 ابراهيم النحاس

ا.د/امال عبد 

د/ .ا -العزيز

 –وفاء زهران 

هدى / .د

محروس عباس 

 د/هانى خليل–

 مستمر دكتوراه

 

كيفية التعبير  2

الجينى للجينات 

مسؤلة عن ال

تكوين االورام 

السرطانية 

والجينات 

المقاومة لفيرس 

الكبد الوبائى 

)س( و)ب( 

وبعض 

الفيروسات 

 االخرى

دراسة -5

بيوكيميائية عن 

التباين بجين 

سيتوكاين فى 

سرطات الخاليا 

 الكبدية س

اكتوبر/

2008 

هبه عبد العظيم 

 ابراهيم سالم

امال عبد د/ا.

 العزيز

 – د/وائل سعد

حديد ت ماجستير

 المناقشة

الفحص الجزيئى -

للعدوى المشتركة 

بين البوغيات الخفية 

 )الكريبتوسبوري(

والبكتريا الحلزونية 

فى االطفال 

المصريين 

 المصابيين

فبراير 

2016 

اسماء ابراهيم 

 نصر ابراهيم

اد/امال احمد 

 عبد العزيز

 د/ياسر بسطاوى

 مستمر دكتوراه

العالج بسم النحل 

مرض وتاثيره على 

 الروماتيد المفصلى

فبراير 

2016 

عصام الدين عبد 

 الحكيم

اد/امال احمد 

 عبد العزيز

د/شريف محسن 

 الشربينى

 مستمرة دكتوراة

 مد

التوصيف -8

الجزيئى لكال من 

p53&cox2  فى

خاليا سرطان الكبد 

المستحثة بمادة داى 

ايثيل نيتروزامين فى 

الفئران التجارب 

المقارنه بالقياسات 

تولوجية الهس

)البيولوجيا الجزيئية 

 للخلية(

اكتوبر 

2011 

محمود عبد 

 العظيم شقير

اد/امال احمد 

 العزيزعبد 

اد/محمد 

 الشحات عبيد

د/مصطفى عبد 

 الصمد صقر

 مستمر دكتوراه

 



تقوية الجهاز  3

المناعى فى 

االنسان وذلك عن 

طريق تقييم دور 

العوامل المنشطة 

والمثبطة لبعض 

االدوية لتكوين 

االوعية الدموية 

المسؤلة عن نمو 

الخاليا السرطانية 

وبعض االمراض 

 االخرى

 

عزل الخاليا -9

الجذعية وتميزها 

الى خاليا كبدية 

وظيفة صالحة 

 لزراعتها

 

اكتوبر/

2015 

محمد محمدى 

 محمد عويضة

ا.د/امال عبد 

 العزيز

شريف محسن د/

 الشربينى

 مستمر ماجستير

 

دراسة -10

ين بيوكيميائية لتعي

-H-جرثومة المعدة

pylori فى السائل

الحامضى تليف الكبد 

فى المرحلة 

 المتاخرة.

اكتوبر/

2015 

غادة حسن 

 حسنيين

ا.د/امال عبد 

 العزيز

 د/محمد يونس

 مستمر ماجستير

 

دراسة دور التعدد  4

االشكال للجينات 

فى مرض 

المصابين بفيرس 

)س( وبعض 

انواع االورام 

السرطانية وبعض 

االمراضى 

الخرى وعالقتها ا

بالمناعة فى جسم 

 االنسان

 

قياس --11

الميكروالبومين فى 

االطفال المصابين 

بالثالثيميا الكبرى او 

المتوسطة ومناقشة 

النتائج فى ضوء 

البيولوجيا الجزيئية 

)الكيماء الحيوية 

والبيولوجيا 

 الجزيئية(

فبراير 

2011 

احمد حمدى 

 عطية سيد احمد

ا.د/امال عبد 

 العزيز

 حمد يونسد/م

 مستمر ماجستير

االستدالل -12

الجزيئى 

للميكروسبيروديا فى 

عينات البراز لدى 

المرضى المصريين 

المصابين باالسهال 

المزمن )الطفيليات 

 الجزيئية(

فبراير/

2011 

هاجر على عبد 

 الرحيم ابو قوره

اد/امال عبد 

 ا-العزيز

د/هالة صالح 

 اسماعيل الوكيل

 مستمر ماجستير

تعدد الظهرى ال-13

 A|PO(A)لجين 

فى مرض الكبد 

 الدهنى الغير كحولى

كيمياء حيوية )

 (وبيولوجية جزيئية

هشام سالم عبد  2013اكتوبر

 الصبور 

اد/امال عبد 

 العزيز

 د/رزق الباز

 د/محمد يونس

  مستمر ماجستير

التطور الجزيئى -14

والكيميائى الحيوى 

 htertلل 

فى  P53والبروتيين 

دوية مقاومة اال

المتعددة لعالج 

اكتوبر 

2015 

عبد الوهاب عبد 

 المحسن محمد

اد/امال عبد 

 العزيز

  مستمر ماجستير



 سرطان الكبد

 

انتاج  اصناف  5

جديدة متحملة 

لالجهاد البيئى 

عن طريق دراسة 

التعبير الجينى 

للجينات المقاومة 

للجفاف والملوحة 

ودرجات الحرارة 

العالية والعناصر 

عض الثقيلة وب

االمراض وعزلها 

ونقلها الى 

 اصناف  ذات 

صفات محصولية 

جيدة وعمل 

بصمة وراثية 

 لبعض العشائر.

 

دراسات  -16

بيولوجية جزيئية 

علي االختالفات 

الوراثية في نباتات 

الحنطة 

السوداء.)الوراثة 

والوراثة الخلوية 

 الجزيئية(

محمد صالح  10/2010

 بسيوني

اد/السيد عبد 

 الخالق

احمد امال \اد

 عبد العزيز

 مستمر دكتوراه

استخدام -17

البصمة الجزيئية 

لتعريف التعدد 

المظهرى الوراثى 

والصفات الكمية فى 

الماعز)الوراثة 

والوراثة الخلوية 

 الجزيئية(

فبراير 

2013 

مدحت رضا 

 ابراهيم محمد

د/امال احمد 0ا

 عبد العزيز

د/ايسم محمود 

 فايد

د/طارق 

عشماوى 

 محمود

 ستمرم ماجستير

تقييم تراكيب -18 

وراثية من بنجر 

السكر تحت تاثير 

الملوحة باستخدام 

 المعلمات الجزيئية

محمد عمر  2014فبراير

 محمد دنيا

ا.د/امال عبد 

ا.د/ خالد -العزيز

–على ابوشادى 

د/ايسم محمود 

 فايد

 مستمر ماجستير

دراسة -19

االختالفات الوراثية 

بالمعلمات الجزيئية 

الصفات وعالقتها ب

الكمية فى نباتات 

 بنجر السكر

محمد كمال  2014فبراير

 عبدالعليم صيام

ا.د/امال عبد 

د/ايسم  -العزيز

-محمود فايد 

د/ناصر محمد 

 السيد شلبى

 مستمر ماجستير

       

 

 

 

 

 

 



التى ما تم انجازه من رسائل علمية )الماجستير والدكتوراه( تخدم المحاور البحثية بالقسم 

 اشراف ا.د/امال احمد عبد العزيز اجيزت تحت

أسم الرسالة  المحور البحثى م

والتخصص 

 الدقيق

تاريخ 

 التسجيل 

أسم الطالب 

 والمشرفون

تاريخ  الدرجة

 المناقشة

تقييم تاثير بعض  1

مركبات جديدة 

مستخلصة من مواد 

طبيعية تستخدم 

كعالج لالورام 

السرطانية و فيرس 

)س(  على االنسان 

اليا و  الفئران وخ

مزارع الخاليا 

الحيونية التى تحمل 

اورام سرطانية 

وبعض االمراض 

 االخرى.

دراسة التاثير -1

السمى لبعض 

ادوية عالج 

السرطان 

البيولوجية )

 الجزيئية للخلية(

فباير 

2005 

محمود عبد 

 العظيم شقير

ا.د/امال عبد 

د/طارق -العزيز

 -عبد الرؤوف 

د/شادن معاوية 

د/يهجت -حنفي

 الفقى

 ستيرماج

 

11/12/

2010 

 

كيفية التعبير الجينى  2

للجينات المسؤلة 

عن تكوين االورام 

السرطانية والجينات 

المقاومة لفيرس 

الكبد الوبائى )س( 

و)ب( وبعض 

 الفيروسات االخرى

دراسة  -2

مقارنة بين 

دالالت المصل 

للتليف والعالج 

بلالنترفيرون فى 

مرض االلتهاب 

الكبدى المزمن 

الغير للمصابين و

مصابين 

بالبلهارسيا 

)البيولوجيا 

 الجزيئية للخلية(

اكتوبر

2010 

 

جيهان محمد 

 احمد

 عصام على \د

 نجالء السيد  \اد

ا.د/امال عبد 

 العزيز

 4/6/2013 ماجستير

اليبيتن  -3

والفيريتين فى 

مصل مرض 

فيرس  س 

المزمن 

واالستجابة 

لعالج 

االنترفيرون  

والربيافيرين معا 

ا )البيولوجي

 الجزيئية للخلية(

فبراير 

2010 

نو ال محمود 

 رمضان

 عصام على  \د

 نجالء السيد\اد

ا.د/امال عبد 

د/صباح -العزيز

 فاروق

  ماجستير

 

3/2014 



االرتباط بين  -4

مستوي 

البالومينوجين 

 –المنشط المثبط 

 1-بي اي اي 

واعتالل الشبكية 

السكري 

)بيولوجية 

 جزيئية للخلية(

اكتوبر 

2010 

ئل محمد عبد وا

 الخالق

أ.د/ امال عبد 

 العزيز

 د/ هويدا احمد

اد/صباح فاروق 

 العبد

  ماجستير

 

4/2014 

دراسة عامل نمو 

االوعية الدموية 

الهدم التاكسدى 

 فى السرطان

)بيولوجيا 

السرطان 

 الجزيئية(

اكتوبر/

2005 

عرفات امبارك 

محمد عبد 

 السالم

د/امال عبد 

د/سمير –العزيز 

–المصرى 

طارق عبد د/

د/ربا –الرؤف 

 محمد طلعت

 7/2014 ماجستير

 

تقوية الجهاز  3

المناعى فى االنسان 

وذلك عن طريق 

تقييم دور العوامل 

المنشطة والمثبطة 

لبعض االدوية 

لتكوين االوعية 

الدموية المسؤلة 

عن نمو الخاليا 

السرطانية وبعض 

 االمراض االخرى

 

األهميه  -5

الطبيه لعوامل 

المناعى االلتهاب 

فى األورام 

التعدديه بنخاع 

 العظم

 

فبراير 

2005 

سعد ابو السعود -

 كمنة

د/امال عبد 

د/ابراهيم -العزيز

-حلمى السيد

د/شادن معاوية 

د/منال -حنفى

 الصردى

 10/2010 ماجستير 

دور العوامل -6

المنشطة 

والمثبطة 

لالوعية الدموية 

فى المرضى 

المصابين 

 بسرطان الدم

 ة()مناعة جزيئي

اكتوبر 

2008 

راوية فرج 

صادق عبد هللا 

 بخيت

د/امال عبد 

د/ربا –العزيز 

 محمد طلعت

 ماجستير 

 

6/2014 

العالقة بين -7

تعدد اشكال 

جينات 

السيتوكينات 

ومرض سرطان 

 الغدد الليمفاوية

)المناعة 

اكتوبر 

2009 

 

ايمان انور 

 صديق المعداوى

اد/امال عبد 

 العزيز

 د/ربا محمد

 طلعت

 12/2013 ماجستير



 الجزيئية(

القيمة النذيرة -

لبعض عالمات 

التدفق الخلوى 

على اطفال الدين 

يعانون من 

 متالزمة داون

اكتوبر 

2014 

اسماء سمير 

 المصرى

اد/امال عبد 

 العزيز

اد/سهير يحيى 

 عبد الرازق

 11/2015 ماجستير

 

دراسة دور التعدد  4

االشكال للجينات فى 

مرض المصابين 

س( بفيرس )

وبعض انواع 

االورام السرطانية 

وبعض االمراضى 

االخرى وعالقتها 

بالمناعة فى جسم 

 االنسان

 

دراسات -8-

جزيئية 

وبيوكيميائية 

للتعرف على 

التباين الوراثى 

الفا انتى تربسن 

 عند المرضى

)بيولوجيا 

 جزيئية للخلية(

فبراير 

2008 

طارق فكرى عبد 

 الحميد

د/امال عبد 

د/محمد –العزيز 

لشحات د/شادن ا

د/احمد –معاوية 

 يوسف شعبان

  ماجستير

 

6/2014 

دراسة التعدد -6

الجينى 

للسيتوكينات فى 

المرضى 

المصريين 

المصابين 

بااللتهاب الكبدى 

 الوبائى ب

 )مناعة جزيئية(

8/3/

2008 

محمد عرفة 

 رمضان حسين

د/سمير 

د/امال  -المصرى

عبد العزيز 

د/هانى حامد 

 اسماعيل

 5/2015 ماجستير

تحديد -7

مستويات 

هرمونات الغدة 

النخامية فى 

مرضى االلتهاب 

الكبدى الوبائى 

قبل واثناء 

العالج 

 باالنترفيرون

)البيولوجيا 

 الجزيئية للخلية(

فبراير/

2009 

امانى جمال 

الدين احمد 

 محجوب

د/امال عبد 

د/شادن –العزيز 

 معاوية

 8/2015 دكتوراة

 

انتاج  اصناف  5

لة جديدة متحم

لالجهاد البيئى عن 

دراسات -9

بيولوجيا جزيئية 

على االختالفات 

فبراير 

2005 

 

محمد صالح  -

 بسيونى     

أ.د. خليل   

 ماجستير

 

11/2010 



طريق دراسة 

التعبير الجينى 

للجينات المقاومة 

للجفاف والملوحة 

ودرجات الحرارة 

العالية والعناصر 

الثقيلة وبعض 

االمراض وعزلها 

ونقلها الى اصناف  

 ذات 

صفات محصولية 

جيدة وعمل بصمة 

وراثية لبعض 

 العشائر.

 

راثية فى الو

نباتات القمح 

ومقاومتها 

لمرض الصدا 

 االصفر

 

 

 

 الحلفاوى،

د. امال احمد  

-عبد العزيز

د/محمد 

د/عالء -الشحات

سعد الدين ابو 

 الخير

دراسات -10

بيولوجية 

جزيئية على 

تحمل القمح 

 لإلجهاد البيئي

راير فب

2004 

احمد صالح -

 حسن

-أ.د/محمود نصر

ا.د/السيد 

-العبساوى

ا.د/عادل 

-ابسخرون

د/امال عبد 

  -العزيز

 10/2009  ماجستير

دراسات  -11

بيولوجيه 

جزيئية على 

مقاومة فيرس 

الموزيك فى 

 نباتات الطماطم

 

فبراير 

2004 

 

تامر محمد -

 رشدى

ا.د/عادل 

-ابسخرون

ا.د/محمدعاطف 

د/امال -شاكر

 عبد العزيز

 1/2009 ماجستير

 

دراسات -12

بيولوجية 

جزيئية على 

مقاومة النبات 

 للمعادن

فبراير 

2004 

 

عزة محمد -

 متولى

ا.د/ابراهيم عبد 

-المقصود

ا.د/عادل 

-ابسخرون

ا.د/السيد 

-العبساوى

ا.د/امال عبد 

 العزيز

 

  ماجستير

 

9/2009 

استخدام -13

البصمة الجزيئية 

لتعريف التعدد 

ظهرى الم

الوراثى 

والصفات الكمية 

 فى االرز

اكتوبر

2007 

ايسم محمود -

 على فايد

ا.د/عادل 

-ابسخرون

ا.د/عبد السالم 

ا.د/السيد -دراز

 -العبساوى

ا.د/امال عبد 

 العزيز

 دكتوراه 

 

7/2011 



دراسات -14 

بيولوجية 

جزيئية على 

مكروبات منطقة 

الجذور فى 

 النبات

فبراير 

2004 

صافيناز انور -

 ورفرف

-ا.د/عمار محمد

ا.د/عادل 

-ابسخرون

ا.د/السيد 

-العبساوى

ا.د/امال عبد 

 العزيز

 دكتوراه 

 

6/2010 

التنظيم -15

والتعبير الجينى 

لجينات تحلل 

السيليلوز 

المنقولة الى 

 E.coliبكتريا 

فبراير 

2004 

حنان حسن -

 احمد محمد

أ.د/خليل 

-الحلفاوى

-ا.د/حنفى حمزة

ا.د/امال عبد 

 العزيز

 وراه دكت

 

7/2010 

دراسات -16

جزيئية على 

بعض جينات 

تحمل االجهاد 

البيئى فى نباتات 

 القمح

)الوراثة 

والوراثة الخلوية 

 الجزيئية(

اكتوبر 

2008 

سماح محمد 

 محمود الدميرى

اد/السيد 

 –العبساوى 

ا.د/امال عبد 

 العزيز

 دكتوراه 

 

5/2012 

استخدام  -17

البصمة الجزئية 

دد فى تعريف التع

المظهرى 

الوراثى فى 

نباتات القطن 

)الوراثة 

والوراثة الخلوية 

 الجزيئية(

اكتوبر

2010 

يوسف عبد 

 الدايم

اد/امال عبد 

 العزيز

د/محمد عبد 

 الفتاح

 ماجستير 

 

8/2013 

دراسة -18

التعرف على 

الجينات 

والبروتينات 

الخاصة بعملية 

المقاومة 

للمعادن الثقيلة 

 فى النباتات

)بيولوجيا 

12/11/

2008 

عزة محمد 

 متولى ابراهيم

اد/السيد 

–العبساوى 

د/امال عبد 

د/عالء –العزيز 

 سعد ابو الخير

 1/2016 دكتوراه



 الجزيئية للخلية(

دراسات -19

بيولوجية 

جزيئية على 

بعض الجينات 

المثارة باالجهاد 

 البيئى فى النبات

)الوراثة 

والوراثة الخلوية 

 الجزيئية(

4/3/

2009 

ح احمد صال

 حسن محمد

اد/محمود نصر 

اد/السيد –

–العبساوى 

د/امال عبد 

 العزيز

 4/2016 دكتوراة

دراسات -20

جزيئية على 

جينات المقاومة 

للفيروسات فى 

 نباتات الطماطم

)الميكروبيولوجي

 ا الجزيئية(

18/11/

2008 

تامر محمد 

رشدى عبد 

 الدايم

اد/السيد 

–العبساوى 

د/امال عبد 

د/عالء –العزيز 

 د ابو الخيرسع

 12/2015 دكتوراة

 

 المشاريع البحثية التى يشارك به ا.د/امال احمد عبد العزيز واالشتراك مع جهات اخرى:

 

 

 م

الجهة  اسم المشروع

 الممولة

 موقف العضو الجهة المشترك معها العضو

 

محافظة  في اإلمراضبطاطس خالية من  تقاوي إنتاج 1

الجديد الوادي  

STDF هندسة الوراثية معهد ال

 الجديد الواديومحافظة 

 2016-2014الفترة من  في

 مشترك

معهد الهندسة الوراثية  STDF مشروع شراء جهاز طيف البالزما المحثة وملحقاتها 2

 العلميالبحث  وأكاديمية

 2016-2014الفترة من  في

 مشترك

 البلطيذكور فائقة ونسل كله ذكور من اسماك  إنتاج 3

5667رقم   

STDF  معهد الهندسة الوراثية

 العلميالبحث  وأكاديمية

 2016-2014الفترة من  في

 مشترك

حمض الروزمارينك من مزارع الشعيرات  إنتاج 4

 الجذرية

STDF  معهد الهندسة الوراثية

 العلميالبحث  وأكاديمية

 2017-2015الفترة من  في

 مشترك

 األنسجةومشروع تطبيقات تكنولوجيات زراعة  5

ات غير التقليدية فى التوسع في الزراعة والصناع

بساتين النخيل وتحسين العائد منها في الوادي الجديد 

2714 

STDF  معهد الهندسة الوراثية

 الجديد الواديومحافظة 

 2017-2015الفترة من  في

 مشترك

المناعة رقم  إمراضخاليا  فيمشروع الخلل  6

15123 

STDF  معهد الهندسة الوراثية

 البحث العلمىواكاديمية 

 2018-2016فى الفترة من 

 مشترك

22996مشروع عالج المفاصل رقم  7  STDF  معهد الهندسة الوراثية

 واكاديمية البحث العلمى

 مشترك



 2018-2016فى الفترة من 

23005رقم  الحيويااليثانول  إنتاجمشروع  8  STDF  معهد الهندسة الوراثية

 واكاديمية البحث العلمى

 2017-2016ن فى الفترة م

 مشترك

المركز المتميز لصناعات التقنيات  مشروع إنشاء  9

 الحيوية

STDF  معهد الهندسة الوراثية

 واكاديمية البحث العلمى

 2017-2015فى الفترة من 

 مشترك

وزارة   مشروع تكنولوجيا البيئة والغذاء   10

التعليم 

 العالى

وزارة معهد الهندسة الوراثية 

 التعليم العالى

 2017-2015ى الفترة من ف

 مشترك

وزارة  مشروع تشخيص وعالجات الجينومات 11

التعليم 

 العالى

وزارة معهد الهندسة الوراثية 

 التعليم العالى

 2017-2015فى الفترة من 

 مشترك

مشروع تعريف جزيئى للبكتريا المؤكسدة لالمونيا فى  12

4786مياه ترعة المحمودية رقم   

STDF وراثية معهد الهندسة ال

 واكاديمية البحث العلمى

 2016-2014فى الفترة من 

 مشترك

13 Identification and functional 

characterization of novel and efficacious 

anti-   influenza compounds 

اكتشاف و توصيف وظيفي لمركبات جديدة و فعالة 

4694ضد فيروس اإلنفلوانزا رقم   

 

Science 

and 

Technolo

gy 

Develop

mental 

Fund 

(STDF) 

قسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد 

 الهندسة الوراثية

 2016-2014فى الفترة من 

 

 مشترك

14 The role of autophagy and microRNAs in 

Legionella pneumophila infection of the 

elderly population 

دور األوتوفاجى و جزيئات الحمض النووي الريبوزى 

لصغيرة أثناء اإلصابة ببكتيريا ليجونيال فى كبار ا

 السن

Science 

and 

Technolo

gy 

Develop

mental 

Fund 

(STDF) 

Wexner medical centre, 

Ohio state university, 

USA 

 2016-2014فى الفترة من 

 مشترك

مشروع البسيالس ثروجينيسس بجزيئات النانو رقم  15

18530 

STDF اثية معهد الهندسة الور

 وأكاديمية البحث العلمي

 2017-2016في الفترة من 

 مشترك

16 Molecular fingerprinting in identifying 

genetic polymorphism and quantitive 

traits in sugar beet Beta vulgaris plants 

صندوق 

ARDF  

دعم 

البحوث 

 الزراعية

معهد بحوث المحاصيل 

قسم بحوث المحاصيل -السكرية

السكرية بسخا فى الفترة من 

 م2012-2014

 مشترك

17 Phylogenetic by molecular marker in 

local strains of fish. 

 

Grant 

No 53.   

اكاديمية 

البحث 

 العلمى

قسم -المركز القومى للبحوث

القاهرة فى -الدقى-تلوث المياة

 الفترة من

2004-2007 

 مشترك

18 Isolation and Identification of Ferritin Grant مشتركقسم -المركز القومى للبحوث 



 
 

Gene Responsible for Storage of Iron 

in Wheat Grains. 

No.3/39 

اكاديمية 

البحث 

 العلمى

القاهرة فى الفترة -الدقى-النبات

 من

2002-2005 

19 Regulation of genetic expression by 

drought and salinity and genetic 

engineering for sunflower performance 

improvements 

Grant 

39 

 

معهد –مركز البحوث الزراعية 

بحوث محاصيل الحقل مع 

مركز زراعة االنسجة بمعهد 

جامعة -الهندسة الوراثية

المنوفية فى الفترة من 

جامعة  -2001 -1997

 -قسم المحاصيل –كلمسون 

 ممول من الجانب االمريكى

 مشترك

20 Genomic genetic manipulation in 

Watermelon and melon to increase 

economic diversity. 

Grant 

930104 

 

معهد –مركز البحوث الزراعية 

بحوث محاصيل الحقل مع 

مركز زراعة االنسجة بمعهد 

جامعة -الهندسة الوراثية

المنوفية فى الفترة من 

جامعة  -2002 -1997

 -قسم المحاصيل –كلمسون 

 من الجانب االمريكىممول 

 مشترك

21 Genetic effects of Environmental 

Pollution 

Grant 

No.H-1-

21 

NARP 

المشروع القومى لالبحاث 

الزراعية ممول من مركز 

 البحوث االمريكى فى الفترة من

1994-1997 

 مشترك

22 Genetic engineering on sugar can Grant 

No.42 

NARP 

المشروع القومى لالبحاث 

الزراعية ممول من مركز 

 البحوث االمريكى فى الفترة من

1996-1994 

 

23 Genetic improvement of ornamental 

plant through biotechnological methods 

Grant 

No.14 

NARP 

المشروع القومى لالبحاث 

الزراعية ممول من مركز 

 البحوث االمريكى فى الفترة من

1995-1992 

 

 مشترك

24 Improvement of date palm plants by 

the use of tissue culture 

Grant 

No.041 

NARP 

المشروع القومى لالبحاث 

الزراعية ممول من مركز 

 البحوث االمريكى فى الفترة من

1993-1990 

 مشترك

25 The production of virus-free potato 

stocks 

Grant 

No.10 

FRCU 

تراط الجامعات رقم  مشروع

 فى الفترة من 840103

1984-1987 

 مشترك

26 Genetic & Environmental  Grant 

No.1- 

FRCU 

مشروع تراط الجامعات رقم 

 فى الفترة من 840108

1983-1986 

 مشترك



 

 المؤتمرات العلمية  العالمية:

لوراثية المؤتمر العلمي الدولي األول لمعهد بحوث الهندسة ارئيس للمؤتمر:  -1

 2016ابريل  29-26الفترة من  فيوالتكنولوجيا الحيوية المنعقد بمدينة شرم الشيخ 

) عدد المشتركين      Integrative Science and  Biotechnologyبعنوان 

 . بحث كامل (46ملخص بحث و  110و تم نشر 280

-14بيولوجى" من المؤتمر الدولي الثالث "للتكنولوجيا الحيوية والحفاظ على التنوع ال

بمركز القومي للبحوث . 2017مارس  16 -2 

لدراسات والبحوث البيئية " بيئة مستدامة ذكية" لمعهد االرابع   الدوليالمؤتمر   - 3      

الشيخ . يشرمالمقام  2017مارس  27-29  

كل عام 2016- 2010من  العالمي المعمليمؤتمرات الطب -4  

 5- مؤتمرات الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية عالمى  من 2011 كل عام حتى االن

بعنوان" الصحة ابنة كل العلوم" المنعقد بقاعة  اإلسكندريةلجامعة  العالميالمؤتمر -6

 2013ديسمبر  28-27المؤتمرات بكلية الطب جامعة االسكندرية فى الفترة من 

الطب المعملى والطب  المؤتمر الرابع لقسم الباثولوجيا االكلينيكية التكامل بين-7

جامعة االسكندرية باالشتراك مع الجمعية المصرية المراض الدم –كلية الطب باالكلينيكى 

مارس  29-27فى الفترة من المنعقد بقاعة المؤتمرات بكلية الطب جامعة االسكندرية 

2013 

خ فى بعنوان " الهندسة الوراثية وتطبيقاتها" المنعقد بشرم الشي  العالميالمؤتمر -8

 لجمعية المصرية للوراثة  2011اكتوبر  8-5الفترة من 

لشعبة الوراثة البشرية وابحاث الجينوم "الوراثة البشرية  األول  العالميالمؤتمر -9

الدقى فى -والجينوم:خطوات نحو صحة افضل" المنعقد بالمركز القومى للبحوث بالقاهرة

 .2010نوفمبر  10-8الفترة من 

والعلوم الحيوية " للكيمياء الحيوية والبيوتكنولوجى بعنوان " يالعالمالمؤتمر -10

 2010ابريل  30-28والمنعقد بروما بايطاليا فى الفترة من 

لجمعية الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بعنوان " الحاضر  السنويالمؤتمر -11

 2010ابريل  15-14والمستقبل" المنعقد بقاعة المؤتمرات بالقاهرة فى الفترة من 

بعنوان " المحاصيل السكرية واندمجها بالصناعات لتطور الدول"  العالميالمؤتمر -12

 2008سبتمبر  14-11المنعقد بجامعة سيناء بالعريش فى الفترة من 

بعنوان " الهندسة الوراثية وتطبيقاتها" المنعقد بشرم الشيخ فى   العالميالمؤتمر -13

  2006نوفمبر  17-14الفترة من 

المنعقد باالسكندرية كل عام فى ابريل تحت عنوان  اإلسكندريةلمكتبة  العالميالمؤتمر -14

 " الجديد فى العلوم"

-26بعنوان "الجينوم االفريقى"المنعقد بالجيزة فى الفترة من  العالميالمؤتمر -15

برعاية مركز بحوث االنسان بجنوب افريقيا مع مركز الهندسة الوراثية 2004مارس 29

 جامعة عين شمس.ب

بعنوان "البيوتكنولوجى وتطور العلوم" المنعقد بمكتبة االسكندرية  العالميالمؤتمر -16

 2002مارس  30-16فى الفترة من 

 2001مايو  10بعنوان )فسيولوجية النبات" المنعقد فى واشنطن  العالميالمؤتمر -17

لمنعقد بقسم بيولوجيا بعنوان"الطفرات لنبات االربيدوبسيس" ا العالميالمؤتمر -18

بجامعة مريالند بامريكا فى مع معهد البيوتكنولوجيا الزراعية الجزيئية والوراثة الخلية 

 2001مارس 4-3الفترة من 



حتى  1984حضور جميع المؤتمرات التى تعقد لجمعية الوراثة والسيتولوجى مند  -19

 االن.

 

 التعاون الخارجى وبناء الشراكات

 

  -:عاونالت البروتوكالت 
توقيع عقد اتفاق مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بخصوص وحدة معالجة  -1

 النفايات الطبية الخطرة بمستشفى السادات العام .

 بروتكول تعاون بين معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية مع جهاز مدينة السادات -2
 .للتعاون البيئى 

الهندسووة الوراثيووة والتكنولوجيووا الحيويووة مووع ادار  الريايووة  ال بيووة التابعووة  بروتكووول تعوواون بووين معهوود بحوووث  -3
 لجهاز مدينة السادات 

 . بروتوكول إعداد ورشة عمل بين المعهد ومؤسسة نقاء للبحث العلمي والتكنولوجيا والتنمية -4

مبادرة معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية لمكافحةة الفيةروس الكبةدى  -5

خاليةة مةن فيروسةى )سةى ( وذلةك  2020لوبائى )سى ( وإعالن مدينةة السةادات لعةام ا

منظومةة المشةاريع القوميةة للدولةة حيةث  فةي عميد المعهةد اشتراك ا.د/أمال عبد العزيز

  مدينةةةة السةةةادات –رئةةةيس الجامعةةةة  –يقةةةوم المعهةةةد تحةةةت رعايةةةة أ.د/ صةةةالح الةةةبالل 

إنشةاء منظومةة لعةالج المرضةى المصةابين بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرى ب

بفيةةروس الكبةةد الوبةةائي للغيةةر قةةادرين بمدينةةة السةةادات أو خارجهةةا علةةى ان تةةوفر هةةذه 

المنظومة العالجية الرعاية الطبية والتحاليل واألشعات الالزمة وتوفير األدوية الالزمةة 

 للعالج مجانا .

عهد وجمعية الرعاية الصحية واالجتماعية للعاملين للعاملين بالجامعة بين الم الطبيالعالج اتفاق عقد  -6

 بجامعة المنوفية.

بروتوكول التعاون بين معهد بحةوث الهندسةة الوراثيةة والتكنولوجيةا الحيويةة وجمعيةة  -7

 رعاية مرضى الكبد بالمنوفية

باسوان لحل مشكلة  بروتوكول تعاون بين معهد الهندسة الوراثية وشركة كنوز النوبة -8

 .اسوانبمحافظة كيما لالسمدة 

للعالج مرض  بنك الشفاء المصريبروتوكول تعاون بين معهد الهندسة الوراثية  -9

 حتى االن 1/6/2015من  مجانا لغير القادرين فيرس س

 55عمل برتوكوالت مع رجال االعمال وجهاز مدينة السادات لعمل قوافل طبية ) -10

 26/11/2016يوم  قافلة إلى المدنيلقرية عدنان  18/5/2015من  تبدآ( قافلة

 .لشركة افرجرو

عمل برتوكول تعاون مع جمعية رعاية مرض الكبد لعمل قافلة طبية كل يوم االثنيين  -11

للمسح الشامل  أالنحتى  27/7/2015من كل اسبوع  بشبين الكوم بالجامعية تبدا من 

الشفاء المصرى مجانا للمرض  بنكللكشف بتحليل عن فيرس س واعطاء العالج من 

 .قادريينالغير 

 عقد تعاون بين المعهد وشركة رويال جرين تكنولوجى . -12

 قرية المجد. -مركز بدر – الصحراءعقد اتفاق بين المعهد وشركة رمال  -13

بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية مع كلية   -14

 .جامعة مدينة السادات –التربية العام 

شركة  عهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية معبروتوكول تعاون بين م  -15

 الدواء للتنمية الزراعية والصناعية والخدمات البيئية



مركز  بين معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية معاتفاق تعاون  -16

 جامعة القاهرة.–تكنولوجيا اإلنتاج الزراعي بكلية الزراعة 

 

 طرف ثان ولطرف أ نوع االتفاقية م

بروتوكول إعداد ورشة عمل بين  1

المعهد ومؤسسة نقاء للبحث 

 العلمى والتكنولوجيا والتنمية

 –أ.د/ آمال أحمد عبد العزيز 

 عميد المعهد

بمعهد المصل  د./ وسام أحمد توفيق

 واللقاح

خدمة طبية بين المعهد ل برتوكول 2

 وجهاز تنمية مدينة السادات

 –عزيز أ.د/ آمال أحمد عبد ال

 عميد المعهد

 –مهندس / محمد عاشور عبد الرحمن 

 رئيس الجهاز

بروتوكول تعاون بين المعهد  3

وجمعية رعاية مرضى الكبد 

 بالمنوفية

 –أ.د/ آمال أحمد عبد العزيز 

 عميد المعهد

 مهندس / محمد محمد خيرة

بروتوكول تعاون بين جامعة  4

مدينة السادات والمعهد  

 ءومؤسسة بنك الشفا

أ.د/ صالح البالل رئيس 

 الجامعة 

 –أ.د/ آمال أحمد عبد العزيز 

 عميد المعهد

نائب  –أ. / معز عبد المجيد الشهدى 

 رئيس مجلس األمناء والعضو المنتدب

بروتوكول تعاون بين المعهد  5

 وشركة كنوز النوبة 

 –أ.د/ آمال أحمد عبد العزيز 

 عميد المعهد

يس رئ –أ./ إسماعيل عوض إسماعيل 

 مجلس االدارة

عقد آداء العالج الطبى للعاملين  6

بالجامعة بين المعهد وجمعية 

الرعاية الصحية واالجتماعية 

 للعاملين بجامعة المنوفية

 –أ.د/ آمال أحمد عبد العزيز 

 عميد المعهد

 أ.د/ عمر عبد المنعم البنهاوى

عقد تعاون بين المعهد وشركة  7

 رويال جرين تكنولوجى

 –ل أحمد عبد العزيز أ.د/ آما

 عميد المعهد

رئيس  – هشام سيد احمد صالح./ د

 مجلس االدارة

وشركة عقد اتفاق بين المعهد  8

قرية  -مركز بدر – الصحراءرمال 

 المجد

 –أ.د/ آمال أحمد عبد العزيز 

 عميد المعهد

 مهندس/ ياسر المغاورى نور الدين

عقد اتفاق بين المعهد وجهاز  9

سادات فى مجال تنمية مدينة ال

تكامل العمل لتنمية مدينة 

 السادات

 –أ.د/ آمال أحمد عبد العزيز 

 عميد المعهد

 –مهندس / محمد عاشور عبد الرحمن 

 رئيس الجهاز

بروتوكول تعاون للتخلص من  10

 النفايات الخطرة

 –أ.د/ آمال أحمد عبد العزيز 

 عميد المعهد

 د./ عمرو مليجى صليحة

مستشفى  –الخطرة مدير وحدة النفايات 

 السادات العام

شركة  اتفاق تعاون بين المعهد و 11

الدواء للتنمية الزراعية والصناعية 

 والخدمات البيئية

 –أ.د/ آمال أحمد عبد العزيز 

 عميد المعهد

رئيس مجلس  – احمد احمد محمود /م 

 االدارة

بروتوكول تعاون بين معهد مع كلية  12

 نة الساداتجامعة مدي –التربية العام 
 –أ.د/ آمال أحمد عبد العزيز 

 عميد المعهد

 عميد كلية التربية –ا.د/ عادل توفيق 



مركز  بين معهد معاتفاق تعاون  13

تكنولوجيا اإلنتاج الزراعي بكلية 

 جامعة القاهرة.–الزراعة 

 –أ.د/ آمال أحمد عبد العزيز 

 عميد المعهد

 ا.د/ أسامة قنصوه احمد

 بين معهد مع بروتوكول تعاون 14

 مديرية الزراعة بمدينة السادات

 –أ.د/ آمال أحمد عبد العزيز 

 عميد المعهد

م /رئيس مديرية الزراعة بمدينة 

 السادات

 

  -:حتى اآلن  2014والندوات من  الدورات التدريبية 
دورة تدريبية بعنوان " استخدام المفاعالت الحيوية دام المفاعالت الحيوية فى مزارع  -2

 . 2015مايو 9جة النباتية  " األنس

"دورة تدريبية بعنوان " التحليل المعملى واالحصائى لتعدد األشكال وحيدة النوكليوتيد  -3

SNP 18-19  2015ابريل . 

 . 2015 /12 /21-20ورشة عمل بعنوان ) علم النانوتكنولوجى وتطبيقاته(  -4

لعربية بالتعاون مع هيئة استضافة الدورة التدريبية  التى نظمتها هيئة الطاقة الذرية ا -5

الطاقة الذرية المصرية وهيئة الطاقة الذرية بجامعة الدول العربية بتونس 

 بالمعهد . 7/4/2015

تحت عنوان زراعة  2015 /1/12ندوة باإلدارة الزراعية يوم الثالثاء الموافق  -6

 وإنتاج الموز .

الشركات للعمل ندوة لرجال االعمال والشركات لمعرفة مشاكل الصناعة للمصانع و -7

 على حلها.

تحت عنوان زراعة  2015 /1/12ندوة باإلدارة الزراعية يوم الثالثاء الموافق  -8

 وإنتاج الموز .

جامعة مدينة السادات عن مكافحة انتشار فيروس سى  يوم  –ندوة بكلية التجارة  -9

 .  4/5/2016الموافق  األربعاء

  19/9/2016يوم  HPLC دوراه -10

 Bioreactor 3/10/2016 دوراه -11

 29/8/2016يوم  Real Time PCRلتعرف على  دوراه -12

 ELIZA 5/9/2016لل  دوراه -13

 .26/9/2016يوم   Bio-analyzerدورة لل  -14

ندوة عن طريق التسويق واحتياجات التوظيف لمعمل بيوتكنولوجيا البيئة والغذاء  -15

 . 10/8/2016يوم االثنين الموافق 

 /10-9 يةوميجيةا وتطبيقاتةه الطبيةة الصةناعية .عقد ورشة عمل بعنوان " علم النانوتكنولو -16

10/2016 . 

( والخةدمات المصةاحبة   ICP- MSدورة تدريبيةة لمقومةات جهةاز طيةف البالزمةا المحةث ) -17

15/8/2016 . 

( والخةةةةدمات  TOCالكلةةةةى  ) العضةةةةويدورة تدريبيةةةةة لمقومةةةةات جهةةةةاز تحليةةةةل الكربةةةةون  -18

 22/8/2016المصاحبة 

حتةةةةةى  26/9/2016   الصةةةةةناعيثةةةةةة لميةةةةةاه الصةةةةةرف دورة تدريبيةةةةةة للمعالجةةةةةات الحدي -19

27/9/2016 . 

 األربعاءالشعر والسنامكى والسينوميد يوم  وأصباغالدورة التدريبية الختبارات الحناء  -20

 .4/9/2016حتى 2016/ 17/8الموافق 



باالشتراك  2016سبتمبر  27ندوة  بعنوان " انتشار زراعة الجاتروفا في مصر " يوم  -21

 مة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة .شئون خد إدارةمع 

لمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية المنعقد  األول الدولي العلميالمؤتمر  -22

 Integrativeبعنوان  2016ابريل  29-26الفترة من  فيبمدينة شرم الشيخ 

Science and  Biotechnology      ملخص  110و تم نشر 280) عدد المشتركين

 بحث كامل    (.46حث و ب

السبت  يوميورشة عمل بعنوان " علم النانوتكنولوجى وتطبيقاته الطبية والصناعية  -23

 . 11/2016 /6-5 واألحد

" و "   JMPالبيولوجية باستخدام برامج "  اإلحصائيةالدورة التدريبية تحليل البيانات  -24

NTSYSpc 12/2016/ 5-4" المنعقدة بتاريخ . 

 .6/3/2017يوم   ألوليةا اإلسعافاتدورة  -25

 8/3/2017والوقاية من السموم يوم  األولية اإلسعافاتدورة  -26

 .20/3/2017العملية يوم  لإلجراءات األولية اإلسعافاتدورة  -27

28- Nex generation sequencer  22/5/2017يوم 

 16/7/2017و  3/6/2017يوم  HPLC دوراه -29

 Bioreactor 17/7/2017 دوراه -30

 19/7/2017يوم  Real Time PCRلتعرف على  دوراه -31

 ELIZA 18/7/2017لل  دوراه -32

 واألوكسجينالنيتريت والنترات  وأمالح (TOC)دوراه لتقدير الكربون العضوى الكلى  -33

 8/8/2017الممتص والمعادن الثقيلة يوم  والحيوي الكيميائي

 Inverted microscope & Fluorescenceعلى استخدام وحدات التصوير  دوراه -34

microscope   

ندوة لرجال اإلعمال والشركات لمعرفة مشاكل الصناعة للمصانع والشركات للعمل  -35

 3/5/2017على حلها المنعقدة بتاريخ 

الهندسة  للبرنامج التدريبي العام لتطبيقاتلتعليم الطالب  العمليالتدريب 

  -:2015/2017من  والتكنولوجيا الحيوية الوراثية
  الرابعة بالفرقة  طالب( زيارة المنوفية جامعة – الزراعة كلية طالب استقبال -1

 . 13/12/2015 الموافق األحد يوم(  محاصيل)  النباتى اإلنتاج شعبة

 تخصص طالب خمس لتدريب االزهر جامعة – العلوم كلية طالب استقبال -2

 .3/3/2015 كيمياء – ميكروبيولوجى

 بخصوص حشراتال قسم – شمس عين جامعة – العلوم كلية طالب استقبال -3

 2015/ 1/7 من الفترة فى الحشرات قسم من طالب( 30) عدد تدريب على الموافقة

 .  1/9/2015 إلى

)  الحيوية التكنولوجيا تخصص  أسيوط جامعة – الزراعة كلية  طالب استقبال-4

 يوم الصيفي التدريب فترة خالل طالب( 100) عدد تدريب على المعهد بزيارة(  وراثة

13/7/2015 

(  10) لعدد الصيفى التدريب بشأن المنوفية جامعة – العلوم كلية  طالب استقبال -5

 أسابيع ثالث لمدة وذلك(  الميكروبيولوجى شعبة)  النبات علم قسم من طالب عشرة

 16/7/2015 حتى 27/6/2015 من تبدأ

 زيارة اإلدارة المركزية بمنطقة المنوفية األزهرية معهد فتيات مدينة السادات ع/ث -6

 لزيارة المعهد للتعرف على األقسام المختلفة بالمعهد



)  الحيوية التكنولوجيا تخصص  أسيوط جامعة – الزراعة كلية  طالب استقبال -7

 التدريب فترة خالل طالب( 100) عدد تدريب على المعهد بزيارة(  الميكروبيولوجى

 6/4/2016 يوم الصيفي

 المعهد بزيارة( الوراثة تخصص  ريةاالسكند جامعة – الزراعة كلية  طالب استقبال -8

 2/4/2016 يوم الصيفي التدريب فترة خالل طالب( 40) عدد تدريب على

 بزيارة برنامج التكنولوجيا الحيوية  المنصورة جامعة – العلوم كلية  طالب استقبال -9

-20 يومالعملى  التدريب فترة خالل طالب( 44) عدد تدريب على المعهد

23/11/2016. 

( التكنولوجيا الحيوية تخصص)  اإلسكندرية جامعة – الزراعة كلية  طالب الاستقب-10

إلى  29/1 يوم الصيفي التدريب فترة خالل طالب( 40) عدد تدريب على المعهد بزيارة

2/2/2017. 

 المعهد بزيارة( الوراثة تخصص  اإلسكندرية جامعة – الزراعة كلية  طالب استقبال -11

ومن  19/7/2017-15 يوم الصيفي التدريب فترة خالل بطال( 70) عدد تدريب على

29/7-2/8/2017. 

 مشروعات تطوير التعليم الجامعى فيالمشاركة 

 الخبرة العملية بالعمل بلجان الجودة واالعتماد:

حصول المعهد على شهادة االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بقرار -

 .19/7/2017بتاريخ  168رقم 

-2015 للدولة العلميالبحث  لتعليم العالي و لوزارةاالشتراك لوضع ومناقشة الخطة البحثية -

2030  

 بحوث التكنولوجيا الحيوية التطبيقيةمجلة  عمل مجلة للمعهد لنشر البحوث باسم -

Research Journal of Applied Biotechnology (RJAB)  ISSN: 2356-

9433 

 أالن.وحتى  SCAPومشروع  PCIQA  2009ع الجودة من مشاري فيالمشاركة -

تحديث وتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص بمركز الخدمة العامة بالمعهد وزيادة الموارد -

 الذاتية للمعهد.

عمل مؤتمر العلمى الدولى االول للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية المنعقد بمدينة شرم -

 .2016ابريل  29-26الشيخ فى الفترة من 

 انشاء وعمل الالئحة المالية لوحدة خدمة االبحاث التطبيقية وتسويقها.-

طبية ومعمل تحليل مع معهد الكبد بشبين الكوم  تجهيز وتاسيس عيادة لمرض الكبد بالمعهد  -

 .الذاتية بالمواردعلى اعلى مستوى 

 ويا بالموارد الذاتية.تنمية وتطوير مركز زراعة االنسجة لالنتاج نصف مليون شتلة سن-

التوجهات القومية خطة البحث العلمى للجامعة وعمل خطة بحثية للمعهد تتفق مع  -

 2015/2020و  2010/2015 .والمجتمع والبيئة المحيطة

جدول الوحدات ذات الطابع ) تحديد المتطلبات المادية الالزمة لتنفيذ الخطة البحثية للمعهد -

 (زيةالخاص والدورات والمعامل المرك

جدول زمنى لتنفيذ الخطة البحثية واليات محددة لمتابعة التنفيذ بمساعدة االدارات االدارية  -

 عن كل عام للعام الجامعيللمعهد 

 -العالقات الثقافية -شئون أعضاء هيئة التدريس -الدراسات العليامن حيث االدارات التالية )

 (المكتبة



ما تم انجازه من المحاور االساسية لخطة  متابعة نسبةمؤشرات تقييم االداء عن طريق  -

 البحثية للمعهد ما حققته من التوجهات القومية 

 كل قسم وقياس ما تم انجازه فى كل محور من الخطة البحثية لالقساملمتابعة ما تم انجازه 

 العلمية

 كمنسق للجودة بالمعهد :الخبرة العملية بالعمل  -

لوراثية والتكنولوجيا لمعهد بحوث الهندسة ا للساعات المعتمدةالداخلية  الئحةعمل   -

 2016/2017الحيوية 

الساعات المعتمدة للبرامج والمقررات الدراسية مرحلة الدراسات العليا الدبلوم ودرجتى  

الماجستير والدكتوراة ونظام االمتحان وشروط االلتحاق والحصول على الدرجة العلمية وقواعد 

 القيد والتسجيل.

 .2017عات معتمدة لتحويل المعهد إلى كلية علوم التكنولوجيا الحيوية عمل الئحة سا-

 2015-2010عمل الخطة البحثية الخماسية للبحث العلمي لمعهد بحوث الهندسة الوراثية -

 .2020 إلى 2015ومن 

 عالمي علمي سمات التميز من نشر وإبرازعن ما تم انجازه سنويا  سنويعمل تقرير  -

 ؤلفات.وبراءات اختراع وم

وتقسيمها الى محاور  للمعهدعمل خطة بحث علمى للقسم موضح بها الرؤى ورسالة  -

بحثية وضع كل من التسجيالت فى المحاور البحثية وكدلك االبحاث والمؤتمرات والدورات 

فى كل محور من المحاور البحثية  التدريبية والمشاريع البحثية ونسبة االنجاز لكل سنة

 للقسم.

 ارية ومالية لالنشاء وحدة دات طابع خاص لالحصاء بالمعهد.عمل الئحة اد -

عمل برامج للقسم وفصلها برنامج للدبلوم وبرنامج للماجستير وبرنامج للدكتوراه وكدلك  -

 فصل المقررات الدراسية على البرامج كال على حده.

عدد -عن كل عام دراسى يبين فيه عدد الرسائل التى اجيزت للمعهدعمل مؤتمر سنوى  -

عدد االبحاث والمؤتمرات وورش العمل سوء  -التسجيالت الجدد لطالب الدراسات العليا

 يبين فية المعوقات العملية التعليمية والبحثية. -محلية او دولي

 يحتوى على نسبة االنجاز لكل عام دراسى. للمعهدعمل تقرير سنوى  -

التدريس لمعرفة ولقاء الطالب مع السادة اعضاء هيئة  شهركل  للمعهدعمل سمنار  -

 ومناقشة مشكالت الطالب وكيفية حلها.

عمل اجتماع دورى للسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمعرفة لتوزيع المهام  -

الدراسية والتعليمية ومعرفة المشكالت فى القسم والمعوقات التعليمية والبحثية وكيفية 

 حلها.

يانات للطالب فى العملية التعليمية لالخد عمل اجتماع لمعرفة استطالع الرءى واالستب -

 بمالحظات الطالب وتدرجها فى الفصل الدراسى القادم.

 للمستفدين من المجتمع المدنى.عمل اجتماع لمعرفة استطالع الرءى واالستبيانات  -

 

 الدورات التدريبية وورش العمل:

وبحثية حضور ورشة عمل لوضع خطة لتطوير التعليم فى مصر ووضع خطة تعليمية  -

 2015مارس  15 فيبالقاهرة قاعات المؤتمرات  2015-2030

 

جامعة –ورشة العمل السابعة لتوكيد الجودة وادارة المعامل كلية الطب حضور  -1

المنعقد بقاعة المؤتمرات االسكندرية باالشتراك مع الجمعية المصرية المراض الدم 

 .2016مارس  3-1فى الفترة من بكلية الطب جامعة االسكندرية 



جامعة –ورشة العمل السابعة لتوكيد الجودة وادارة المعامل كلية الطب حضور  -2

المنعقد بقاعة المؤتمرات االسكندرية باالشتراك مع الجمعية المصرية المراض الدم 

 .2013مارس  29-27فى الفترة من بكلية الطب جامعة االسكندرية 

 2003فى شهر ابريل من كل عام  Bio visionحضور مؤتمر بمكتبة االسكندرية  -3

 .2015حتى 

تنظيم دورة تدريبية بعنوان "اللكتروفريسس" بمعهد بحوث الهندسة الوراثية  -4

مارس  14-13والتكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات جامعة المنوفية فى الفترة من 

 )محاضر( 2010

للنبات" تنظيم فى الدورة التدريبية المصرية االيطاليا بعنوان "الجينوم الوظيفى  -5

المنعقدة بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات جامعة 

 2006يناير  26-21المنوفية فى الفترة من 

تنظيم الدورة التدريبية المصرية االلمانية بعنوان "الجينوم النباتى من الجين الى  -6

لوجيا الحيوية بمدينة السادات المنتج" المنعقدة بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنو

 2002ابريل  11-8جامعة المنوفية فى الفترة من 

حضور الدورة التدريبية بعنوان " كيفية نقل الجينات فى النبات " المنعقد بقسم -4

سبتمبر  15-1الجزيئية بجامعة مريالند بامريكا فى الفترة من والوراثة بيولوجيا الخلية 

2000 

ة  بعنوان "تقدير التدفق الخلوى لالحماض النووية"المنعقدة حضور الدورة التدريبي -5

 1998ديسمبر -11-7فى بلجيكا فى الفترة من 

 

 

 

 

 معامل جديدة: ثإنشاء وتحدي
 

 داخل معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية اليل الطبية للتح إنشاء معمل• 

  في جامعة مدينة السادات ليصبح أول معمل

 عامل مركز زراعة األنسجة.تحديث م •

 بيوتكنولوجيا البيئة والغذاء.17025إنشاء معمل معتمد ايزو   •

 المشخصات الجزيئية والعالجيات. 17025إنشاء معمل معتمد ايزو  •

 إنشاء عيادة الكبد في المعهد بالتعاون مع جمعية رعاية مرضى الكبد في شبين الكوم.• 

لمعهد لتقديم خدمات خاصة للطلبة والخريجين إنشاء عدد من الوحدات المتخصصة في ا• 

 (.)وحدة وحدة تدريب الخريجين

 وتسويقها(.التطبيقية خدمة األبحاث وحدة إنشاء وحدات ذات طابع خاص ) •

 النباتية والحيوانية تنشاء معمل الكشف عن الفيروساا •

 

 الدورات التدريبية لتطور العملية التعليمية:

 

 المنوفية حضور دورة اعداد معلم بجامعة -1

 حضور دورة اعداد القادة  -2

 2008حضور دورة تنظيم فريق عمل  -3

 2008حضور دورة كيفية تنظيم وقت العمل  -4



 2005حضور دورة كيفية استخدام الطرق والوسائل التكنولوجيا لتدريس المقررات  -5

 2006كيفية تقييم المقررحضور دورة  -6

 2006حضور دورة كيفية تنظيم االجتماعات  -7

 2016-2015يفية اعتماد المعامل حضور دورات ك -8

 الجمعيات المشتركة بها:

 جمعية الوراثة  -1

 جمعية الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية -2

 جمعية االثار المصرية  -3

 

 ا.د/امال احمد عبد العزيز

 عميد المعهد

 جامعة مدينة السادات -معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

 


