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الخطة البحثية لكلية العلوم

مقدمة
تعد كلٌة العلوم من أقدم الكلٌات بجامعة قناة السوٌس حٌث تم إنشاؤها عام  ، 2973ولها دور
كبٌر وفعال بٌن الكلٌات االخري فهً تضم العدٌد من التخصصات ( الكٌمٌاء  ،الفٌزٌاء،
الرٌاضٌات  ،علم النبات  ،علم الحٌوان  ،الجٌولوجٌا  ،علوم بحار) وتستقبل الكلٌة سنوٌا ما
ٌعادل  300طالب وطالبة بمرحلة البكالولرٌوس وتضم أكثر من  130عضو هٌئة تدرٌس.
تتمتع الكلٌة بمساحة مناسبة من المبانً والمنشات تكفً لتنفٌذ الخطط والطموحات المستقبلٌة
بالكفاءة المأمولة حٌث ٌضم موقع الكلٌة باالسماعلٌة مساحة من المبانً تبلغ  32300وتضم
األقسام العلمٌة واالدارٌه وإدارة الكلٌة والمدرجات .
انبثقت رؤٌة ورسالة كلٌة العلوم من رؤٌة ورسالة الجامعة وتعتبر التوجهات البحثٌة للكلٌة جزء
ال ٌتجزأ من التوجهات البحثٌة للجامعة والتً تتلخص فً دراسة الثروات والموارد الطبٌعٌة
وعمل مخطط استراتٌجً لها واكتشاف مركبات دوائٌة جدٌدة ،دراسة سالمة المٌاه والغذاء
وتحسٌن االنتاجٌة ،دراسة متغٌرات التوازن البٌئً واستخدام الطاقة الجدٌدة ،وإدارة الكوارث
الطبٌعٌة.
وتتطلع جامعة قناة السوٌس إلً أن تتبوأ مكانة مرموقة بٌن مؤسسات التعلٌم العالً استنادا إلً
مساهمتها فً تطوٌر التعلٌم الجامعً وتفاعلها مع مجتمعها من خالل أبحاث رائدة مرتبطة
بمجمعتها  .وتتضمن أهداف الجامعة العمل علً تحسٌن البحث العلمً لتعظٌم النمو االقتصادي
والثقافً واالجتماعً فً ظل قٌم مجتمعنا  .وقد استمدت الجامعة توجهاتها البحثٌة من
التوجهات البحثٌة للدولة حٌث أن الموضوعات ذات االولوٌه فً خطة الدولة هً الطاقة الجدٌدة
والمتجددة ،المٌاه والموارد المائٌة ،الغذاء والزراعة ،الصحة ،علوم الفضاء ،علوم الحاسب
والذكاء االصطناعً .
تهتم الكلٌة بوضع خطة بحثٌة لها ،وذلك كخطوة أولً نحو تطوٌر العملٌة البحثٌة .وامتدادا من
هذه النقطة ٌمكن التنبؤ بأن هذا سٌؤدي إلً تطوٌر مزاٌا الكلٌة التنافسٌة والتخلص من العوائق
للوصول إلً االعتراف (  )Recognitionثم االعتماد ). ( Accreditation
تهدف هذه الخطة إلً تحقٌق عدة نقاط أساسٌة وهى:
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 جعل كلٌة العلوم باإلسماعلٌة تتبوأ مكانة رفٌعة علً مستوي الجامعات المصرٌة – الحكومٌةوالخاصة.
 محاولة تخطً العوائق المتراكمة وتفعٌل دورالكلٌة من خالل مجموعة أهداف استراتٌجٌهلتطوٌر العملٌة البحثٌة وربط األبحاث العلمٌة بالمشاكل المجتمعٌة.
 زٌادة اإلنتاج وتطوٌر وتفعٌل دور الكلٌة والجامعة فً المجتمع ،وذلك من خالل توصٌفوتشخٌص الوضع الحالً للكلٌة وتحدٌد مواضع القوة والضعف فً بٌئتها الداخلٌة ،واستعراض
الفرص المتاحة والتهدٌدات المحتملة فً البٌئة الخارجٌة .وتضع الخطة نصب أعٌنها بعض
المفاهٌم الضرورٌة لألخذ بها عند تطبٌقها وهى:
 -2أن تكون الخطة مبنٌة على قٌاس نتائج العملٌات التً سوف تتناولها -والموضوع لها
إطارات زمنٌة محددة – ولكل عملٌة مؤشرات كمٌة قابلة للقٌاس العملً .
 -1المتابعة والمراقبة الدورٌة للخطة التنفٌذٌة التابعة للخطة البحثٌة لضمان إستمرارها.
 -4تعتمد الخطة علً تطوٌر المزاٌا التنافسٌة للعملٌة البحثٌة بالكلٌة .

أهداف الخطة اإلستراتيجية لتطوير البحث العلمي بجامعة قناة السويس:
 -1التحسٌن النوعً لألبحاث بالجامعة
 -1خلق مناخ جدٌد بالجامعة فً مجال البحث العلمً ٌكون فً مرحلته األولى حاضنة لشباب
الباحثٌن ،مع إعادة وضع صورة البحث العلمً فً اإلطار الواجب وضعه فٌه.
 -4العمل على وضع الجامعة فً مكانها الصحٌح كقاطرة تنوٌر فً مجتمعها المحلً ومشاركة
فً البحث والتطوٌر على الصعٌد الدولً وذلك من خالل تشجٌع النشر فً المجالت العلمٌة
الدولٌة وتوسٌع دائرة نشاط الجامعة التعلٌمً والبحث محلٌا وإقلٌمٌا
 -3تنظٌم أعمال المؤتمرات العلمٌة بالجامعة والكلٌات
 -5دراسة ومتابعة الحاصلٌن على الدراسات العلٌا من الجامعة لتقٌٌم فاعلٌة هذه الدراسات
وتقوٌمها
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محاور عمل الخطة اإلستراتيجية لتطوير البحث العلمي بالجامعة:
 -1التحسين النوعي لألهداف بالجامعة :تشجٌع البحوث التطبٌقٌة على مستوى الجامعة إنطالقا
من اإلمكانٌات المتاحة واإلستغالل األمثل لصندوق تموٌل البحوث بالجامعة مع وضع خطة
للبحوث التً سوف تقوم الجامعة بتموٌلها.
 -1إستراتيجية تسويق األبحاث :العمل بتناسق وتكامل مع قطاع شئون البٌئة لخلق مكتب
لتسوٌق األبحاث الجامعٌة وربطها بالصناعة والبحوث المنبسقة لخدمة تروٌج الصناعات
الوطنٌة وتطوٌرها
 -4إستراتيجية إستقطاب الدارسين من الدول العربية واألفريقية واآلسيوية :اإلنفتاح على
العالم الخارجً إلستقطاب (كما ونوعا) طالبً الدراسات العلٌا من الدول العربٌة واألفرٌقٌة
واآلسٌوٌة من خالل وضع السٌاسات الكفٌلة بتحقٌق هذه السٌاسة
 -3إستراتيجية تنظيم المؤتمرات العلمية بالجامعة
 -5إنشاء مكتب متابعة وتقييم الدراسات العليا بالجامعة :الهدف منه تقٌٌم مستوى الحاصلٌن
على الدرجات العلمٌة للدراسات العلٌا من الجامعة من خالل قٌاس حجم الطلب داخلٌا وخارجٌا
على خرٌجً الدراسات العلٌا من الجامعة وعمل الدراسات الالزمة لعمل برامج تستطلع تلبٌة
متطلبات سوق العمل على أن ٌقدم هذا المكتب نشرات دورٌة تحوي دراسات تحلٌلٌة
واحتٌاجات سوق العمل المختلفة على المستوى القومً والعربً والدولً.

رسالة كلية العلوم
تقوم كلٌة العلوم بالتدرٌس والبحث وتطوٌر البرامج فً العلوم البحتة والتطبٌقٌة بطرٌقة تشجع
علً التفوق العلمً واالبتكار والقدرة علً تحدٌد المشكالت من اجل تقدم المجتمع المصري
عامة ومجتمع إقلٌم قناة السوٌس وسٌناء خاصة .

رؤية الكلية
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رؤٌة كلٌة العلوم – جامعة قناة السوٌس هً تكوٌن وتثبٌت برامج علمٌة تواكب التطور العالمً
المستمر فً مختلف أفرع العلوم البحتة والتطبٌقٌة  .كذلك تعمل الكلٌة علً أن تكون مركز
خبرة لتقدٌم التدرٌب المستمر واالستشارات العلمٌة لكل من المؤسسات الحكومٌة والقطاع
الخاص فً المجاالت الصناعٌة والبٌئٌة .

الهدف اإلستراتيجي العام بالكلية
اإل رتقاء بمستوي األداء العلمً واإلداري بالكلٌة علً أسس ضمان الجودة وتنشٌط دور الكلٌة
فً خدمة قضاٌا المجتمع ،وذلك من خالل تحقٌق األهداف اإلستراتٌجٌة التنفٌذٌة للكلٌة للوصول
إلى الغاٌات واألهداف النهائٌة

األهداف اإلستراتيجية التنفيذية للكلية
 -2رفع القدرة المؤسسية للكلية :عن طرٌق تنمٌة قدرات الجهاز اإلداري بالكلٌة وتحوٌل
إدارات الكلٌة إلى إدارات إلكترونٌة وتطوٌر أداء الوحدات اإلدارٌة المستحدثة بالكلٌة وربطها
بالهٌكل التنظٌمً لها
 -1رفع كفاءة العملية التعليمية لمرحلة البكالوريوس :وذلك من خالل التنمٌة المستمرة لقدرات
أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌها بعقد دورات تدرٌبٌة مستمرة لهم ،وتطوٌر نظم التدرٌب العملً
للطالب وتطوٌر المكتبة ونظم المعلومات واإلتصال بالكلٌة كذلك ٌمكن تطوٌر برامج دراسٌة
جدٌدة تلبً إحتٌاجات سوق العمل
 -4رفع كفاءة الفاعلية التعليمية لمرحلة الدراسات العليا :عن طرٌق استحداث برامج جدٌدة
للدرسات العلٌا واستخدام اسلوب التعلٌم اإللكترونً فً برامج الدراسات العلٌا وإنشاء درجات
علمٌة مشتركة مع كلٌات أجنبٌة متمٌزة دولٌا
 -3رفع كفاءة البحوث العلمية وربطها بأولويات المجتمع :من خالل زٌادة عدد األبحاث
العلمٌة واألساتذة المشاركٌن فً النشر العلمً على المستوى الدولً وتطوٌر المجالت العلمٌة
المحكمة والسعً من اجل الحصول على وزن نسبً دولً وفتح قنوات تعاون علمً وثقافً مع
مؤسسات التعلٌم المناظرة على المستوٌٌن المحلً واإلقلٌمً والعالمً

تلٌفون 033/ 4401432 – 033/ 4140323 :فاكس033/ 4140323 :

email: ciqap_scu@yahoo.com

3

مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  -كلية العلوم – جامعة قناة السويس

 -5تكوين شخصية متميزة ومستقلة للطالب تنعكس على مستقبله المهني بعد التخرج :عن
طرٌق زٌادة البرامج التدرٌبٌة الخاصة بالمهارات الالزمة إلحتٌاجات سوق العمل ودعم
األنشطة الطالبٌة وتفعٌلها
 -3توثيق إرتباط الكلية بالمجتمع :من خالل تطوٌر أداء الوحدات ذات الطابع الخاص لتقدٌم
اإلستشارات والتدرٌب وحصر المشكالت التً ٌواجهها المجتمع للبحث عن حلول فعلٌة لها

سياسة الكلية لتطوير البحث العلمي
 -2تشجٌع الطالب الوافدٌن على اإللتحاق بالدراسات العلٌا بالكلٌة
 -1تشجٌع اإلتجاه نحو إنشاء دبلومات مهنٌة علٌا متخصصة مرتبطة باحتٌاجات المجتمع
 -4اإلتجاه نحو إنشاء برامج جدٌدة للدراسات العلٌا بإسلوب التعلٌم اإللكترونً والتعلم عن بعد
 -3تطوٌر إدارة الدراسات العلٌا ورقمتها
 -5ربط مكتبة الكلٌة ومكتبات األقسام بالمكتبات العالمٌة وتطوٌرها وتزوٌدها بأحدث المراجع
 -3ربط خطة البحوث بالكلٌة بخطة الجامعة البحثٌة
 -7ربط خطة البحث العلمً بالكلٌة وكذلك رسائل الماجستٌر والدكتوراه وبحوث األساتذة
بمتطلبات ومشكالت المجتمع
 -3تطوٌر المجلة العلمٌة المحكمة بالكلٌة لتحقٌق بتأثٌر دولً )(I.F.
 -9تشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس على نشر بحوثهم فً المجالت العلمٌة الدولٌة التً تتمتع بتأثٌر
دولً عال
 -20تشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة على اإلشتراك فً المؤتمرات العلمٌة
القومٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة

اإلتجاهات البحثية للكلية
تركز الكلٌة مجهوداتها على خدمة المجتمع والبٌئة فٌما ٌتماشى مع الخطة البحثٌة العامة
للجامعة ،وٌمكن تلخٌص اإلتجاهات البحثٌة للكلٌة فٌما ٌلً:
اإلتجاه البحثي

معالجة مشاكل البٌئة

المشروع البحثي

األقسام المختصة

حل مشاكل البٌئة المائٌة وإدارة علم الحٌوان  -الكٌمٌاء  -النبات -
الموارد المائٌة
الجٌولوجٌا  -علوم البحار
علم الحٌوان  -الكٌمٌاء  -النبات –
معالجة مشاكل تلوث التربة
الجٌولوجٌا  -الفٌزٌاء
تقٌٌم اآلثار البٌئٌة الناتجة عن علم الحٌوان  -الكٌمٌاء  -النبات -
الجٌولوجٌا  -الفٌزٌاء  -الرٌاضٌات
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الصناعات المختلفة فً منطقة القناة
على تلوث الهوائً
اكتشاف وإنتاج عقاقٌر ومركبات
علم الحٌوان  -الكٌمٌاء -
لها تطبٌقات عالجٌة ودراسة
علوم البحار
آثارها وأعراضها الجانبٌة
تحضٌر بعض المركبات ذات علم الحٌوان  -الكٌمٌاء -
علوم البحار – الفٌزٌاء
تطبٌقات على الموارد الطبٌعٌة التطبٌقات الصناعٌة المختلفة
والمركبات الصناعٌة
إنتاج بعض أنواع الطاقة النظٌفة علم الحٌوان  -الكٌمٌاء -
المتجددة من الكائنات والموارد
علوم البحار
المتوفرة فً منطقة القناة وسٌناء
البحث عن الثروات الطبٌعٌة الجٌولوجٌا  -علوم البحار
وتنمٌة إستخداماتها
حل مشاكل إنتشار الطفٌلٌات فً علم الحٌوان  -الكٌمٌاء -
علوم البحار
تطوٌر تطبٌقات الستخدامها فً حل منطقة القناة وسٌناء
إنشاء وحدات متطورة للتشخٌص
المشاكل الطبٌة
الفٌزٌاء  -الرٌاضٌات
العالجً

النبات -
النبات -
النبات -

النبات -

المشروعات البينية للكلية
وافقت لجنة فحص مقترحات المشروعات البحثٌة بٌن األقسام المختلفة فً الكلٌة على
المقترحات البحثٌة التالٌة:
م
2
1

الباحث الرئٌسً

المشروع

األقسام المشتركة

التجمعات التكاثرٌة ألسماك الشعاب المرجانٌة د .مجدي عبد المجٌد علوم البحار – علم
فً شمال البحر األحمر
تحضٌر مركبات التربازول ذات النشاط
البٌولوجً

العلوانً

الحٌوان

د .إبراهٌم أحمد إبراهٌم

علوم البحار – الكٌمٌاء

تقٌٌم المخاطر البٌئٌة لزراعة الغابات الشجرٌة
4

على التنوع الحٌوي بمنطقة سرابٌوم  -د .فاٌز محمد صمٌدة

علم الحٌوان – النبات

اإلسماعٌلٌة
3
5

حماٌة النباتات الطبٌة ودراسة تأثٌراتها أ.د .عبد الرؤوف عبد النبات – علم الحٌوان –
الحٌوٌة بجنوب سٌناء

الرحمن مصطفى

دراسة المخاطر الجٌوبٌئٌة للسبخات

د .محمد مصطفى العملة

فاعلٌة
3

كل

من

طحالب المٌاه

الكٌمٌاء
الجٌولوجٌا

–

علوم

البحار

العذبة

ومستخلصاتها فً مقاومة حشرة البعوض فً د .شٌرٌن محمد البنا

علم الحٌوان  -النبات

مصر
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7
3
9

مسح مبدئً للمواد الفعالة المنتجة بواسطة
الفطرٌات والبكتٌرٌا
المعالجة البٌولوجٌة لمٌاه صباغة النسٌج
باستخدام الكائنات الدقٌقة
المقاومة الحٌوٌة لدودة القطن باستخدام
الفطرٌات الخٌطٌة

د .أحمد محمد عبد العظٌم نبات – علوم البحار
أ.د .أمال أحمد حسن

نبات – كٌمٌاء

د .تٌسٌر محمد احمد

نبات – علم حٌوان

مكافحة ظاهرة اإلزدهار الزائد للطحالب
20

الضارة بالمٌاه العذبة باستخدام اإلفرازات
المثبطة للنباتات المائٌة فً منطقة قناة

د .عبٌر شاكر أمٌن

نبات  -كٌمٌاء

السوٌس

آليات تنفيذ الخطة البحثية
 -2توجٌه الباحثٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس وغٌرهم إلى تقدٌم أبحاث تخدم الخطة البحثٌة
بالكلٌة
 -1إنشاء مجلة علمٌة للكلٌة ٌتم فٌها نشر األبحاث العلمٌة للسادة الباحثٌن ومراععاة تبادلها مع
الجامعات األخرى ونشر أبحاثها على شبكة اإلنترنت
 -4تشجٌع المشاركة فً المشروعات البحثٌة الدولٌة عن طرٌق عقد ندوات وورش عمل عن
إجراءات المشروعات البحثٌة الدولٌة وصفاتها
 -3العمل على الوصول إلى بروتوكوالت تعاون علمً وتكنولوجً تساهم فً تبادل الخبرات
وتسوٌق األبحاث والزٌارات بغرض البحث والدراسة
 -5توسٌع أنشطة األساتذة الباحثٌن وتشجٌع وتنمٌة عدد من المشروعات البحثٌة المشتركة مع
الجامعات والقطاعات الصناعٌة
 -3العمل على توفٌر مصادر التموٌل لألبحاث التطبٌقٌة
 -7التطوٌر المستمر للبنٌة التحتٌة لألبحاث والتنمٌة
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آليبث هتببعت الخطت البحثيت علي هستوى الكليت
 -2أْ ٠م َٛثٌمؽُ ثٌؼٍّ ٟدّٕجلفز ِس ٜثٌضطٛض ف ٟثٌرطز ثٌذحغ١ز ٠ٚضُ شٌه دىضجدز صمط٠ط ِفمً
ػّج صُ ثٔؾجظٖ ف ٟثٌرطز ثٌذحغ١ز ٌٍمؽُ ٚثػضّجزٖ ِٓ ِؾٍػ ثٌىٍ١ز ٌؼطوٗ ػٍ ٟأ.زٚ .و ً١ثٌىٍ١ز
ٌفت ْٛثٌسضثؼجس ثٌؼٍ١ج ٚثٌذحٛط
 -3ػمس ؼّٕ١جض ـٙط ٞػٍِ ٟؽض ٞٛثأللؽجَ ٌّضجدؼز ثٌضؽؾ١الس ثٌّٛوٛػز دجٌرطز ثٌذحغ١ز
 -4ػمس ِؤصّط ٔمف ؼٕ ٞٛػٍِ ٝؽض ٜٛثٌىٍ١ز ٠ىُ ؽّ١غ أػىجء ٘١تز ثٌضسض٠ػ ِٓ ؽّ١غ
ثأللؽجَ ٌضؼط٠ف ُٙدٕفجيجس دؼى ُٙثٌذؼه ٚثإلؼضّجع ٢ضثءُ٘ ِٕٚجلفجصٚ ُٙشٌه ٌع٠جزر فطق
إلجِز ذطً دحغ١ز ِفضطوز د ٓ١ثأللؽجَ ثٌّرضٍفز
 -4صؾضّغ ثٌٍؾٕز ثٌّفىٍز ِٓ وً لؽُ دٛثلغ ثؽضّجع ٚثحس ٌىً فمً زضثؼٌ ٟىضجدز صمط٠ط ِؾّغ
ػّج صُ ثٔؾجظٖ ِٓ ثٌرطز ثٌذحغ١ز ف ٟثأللؽجَ ثٌّرضٍفز ٚػطوٗ ػٍِ ٟؾٍػ ثٌىٍ١ز ٌّطثؽؼضٙج
 -5ػمس ِؤصّط ؼٌٍٕ ٞٛىٍ١ز ٠ضُ فِٕ ٗ١جلفز ِج صُ ثٔؾجظٖ ِٓ ثٌرطز ٚثظثٌٗ ثٌمؼٛدجسٚٚ ،وغ
أ ٞصغ١طثس ٌضط٠ٛط ثٌرطز ٚثؼضىّجٌٙج ِٓ ذالي صحس٠س ثٌّفىالس ِٚحجٌٚز حٍٙج.

األهداف البحثية ألقسام الكلية:
أوال :قسم الكيمياء
ِ -1ؼجٌؾز ِ١جٖ ثٌمطف ثٌمٕجػ١ِٚ ٝجٖ ثٌفطح
ِ -3ؼجٌؾز ثٌضٍٛط ثٌذ١ت ِٓ ٝثٌؼٛثزَ ثٌغجظ٠ز ثٌىجضر دجالٔؽجْ  ٚثٌذ١تز ٚثٌٍّٛعجس ثٌؼى٠ٛز ٚغ١ط
ثٌؼى٠ٛز ٌٍّؽطحجس ثٌّجة١ز
 -4ثٌضرٍك ِٓ دؼه ثٌّرٍفجس ثٌمٕجػ١ز ٚثٌعضثػ١ز دئٔضجػ ِٛثز ِف١سر
 -5ثؼضرسثَ دؼه ثٌّٛثز ثٌذالؼض١ى١ز ٚثٌذّ١ٌٛطثس فِ ٝمجِٚز ثٌضجوً ثٌّؼسٔ ٝدٛثؼطز ثٌضحًٍ١
ثٌىٙطدٝ
 -6صحس٠س ِس ٜؽٛزر ثٌؼٕ١جس ثٌذ١ت١ز ثٌّرضٍفز (ِ١جٖ ـطح – صطدز – أغص٠ز)
 -7ثٌحمٛي ػٍ ٝثفىً ثٌّضطثوذجس ثٌ١ِٛى١ز ٚثٌض ٝصؼضذط ثؼجغ صمٕ١غ ثاللطجح ثٌى١ّ١جة١ز
ٚثٌح٠ٛ١ز ٌٍضطذ١مجس ثٌذ١ت١ز ٚثٌح٠ٛ١ز ثٌّرضٍفز
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 -7صحى١ط دؼه ثٌّٛثز ثٌٙجِز ف ٝثٌمٕجػز دؤؼضرسثَ يطق د١ؽطز غ١ط ِىٍفز ِمجِٚز ٌٍمسأ
ٚدجؼضرسثَ أحٛثن يالء وٙطدِ ٝؽضحسعز لس٠مز ٌٍذ١تز
 -8زضثؼز ثٌطالء ثٌىٙطدٌٍ ٝفٍعثس ٌّٕغ صجوً ثٌّؼجزْ ٚؼذجةى ِٓ ُٙثٌّحجٌ ً١ثٌّجة١ز ثٌّحض٠ٛز
ػٍ ٝدؼه ثٌّطوذجس ثٌؼى٠ٛز
 -9ثؼضرسثَ ثٌٕذجصجس ثٌّٛؽٛزر ف ٝثٌذ١تز ثٌّح١طز إلؼضرالق ثٌؼس٠س ِٓ ثٌّٕضؾجس ثٌطذ١ؼ١ز
ثٌسٚثة١ز
 -21صحى١ط ثٌؼس٠س ِٓ ثٌّضطثوذجس ثٌؾس٠سر دططق ِرضٍفز ِ ٚضٛلغ ٌٙج ٔفجي دٌٛٛ١ؽٚ ٝػالؽٝ
 -22صحى١ط دؼه ثٌّطوذجس ثٌؼى٠ٛز ثٌضٌٙ ٝج صطذ١مجس ػالؽ١ز
 -23صحى١ط ثٌؼس٠س ِٓ ثٌّضطثوذجس ثٌؾس٠سر دططق ِرضٍفز ِ ٚضٛلغ ٌٙج ٔفجي دٌٛٛ١ؽٚ ٝػالؽٝ
 -24صحى١ط دؼه ثٌض١ٌٛفجس ثٌذضط١ٌٚز شثس ثٌضطذ١مجس ثٌمٕجػ١ز ثٌّرضٍفز

ثبًيب :قسن علن الحيواى
صم ُ١١صؤع١ط صسذً ثإلٔؽجْ ف ٝثٌذ١تز دجألٔفطز ثٌّرضٍفز ػٍ ٝثٌضٕٛع ثٌحٜٛ١
صم ُ١١ثألعط ثٌذ١تٌ ٝعضثػز ثٌغجدجس ثٌفؾط٠ز ػٍ١ِ ٝجٖ ثٌمطف دجألؼّجػ١ٍ١ز ٚؼٕ١جء ػٍ ٝثٌضٕٛع
ثٌحٞٛ١
صم ُ١١ؽٛزر ثٌّ١جٖ دؤؼضرسثَ ثٌسالالس ثٌح٠ٛ١ز
صم ُ١١أعط ثٌضٍٛط ػٍ ٝفؽٌٛٛ١ؽ ٟثٌؾٙجظ ثٌسٚضٚ ٞثٌؼىالس ٚثٌّٕجػز ٚػٍ ٝثٔضفجض ثألِطثن
ثٌطف١ٍ١ز
زضثؼز صفجػالس ثٌىجةٕجس فّ١ج دٕٙ١ج (حفطثس ،ػٕىذ١جس ،أ١ٌٚجسٔ ،ذجصجس  .....ثٌد) ٚعجع١ط٘ج ػٍٝ
ثٌذ١تز ثٌّح١طز
صم ُ١١ثٌّرجيط ثٌذ١تز ٌٍّٕفآس ثٌؾس٠سر ٚصجع١ط٘ج ػٍ ٝثٌمحز ثٌؼجِز
زضثؼز ِؼسالس ثٔضفجض ثٌطف١ٍ١جس ٚغ١ط٘ج ِٓ ثٌٛدجة١جس ٚزضثؼز ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعطر ػٍٙ١ج
 -8زضثؼز ثٌؼٛثًِ ثٌذ١ت١ز ِ ٚس ٞصحىّٙج ف ٟأزثء ثألٔفطز ثٌذٌٛٛ١ؽ١ز ٚصؤع١ط٘ج ػٍ ٟوفجءر ثٌؽجػز
ثٌذٌٛٛ١ؽ١ز ف ٟثٌىجةٕجس
 -9زضثؼز ثٌرٛثق ثٌسٚثةٌٍ ٗ١ؽّ َٛثٌطذ١ؼٚ ٗ١إِىجٔ١ز إؼضرسثِٙج ٌحً ِفجوً لحٚ ٗ١إلضمجزٗ٠
فِ ٝمط
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 -21زضثؼز صؤع١ط أوجفز ثٌّىجزثس ثٌح٠ٛ١ز  ٚثٌذطٚدٛ١صه ٌؼالةك ثألؼّجن ف ٝثٌّعثضع ثٌؽّى١ز
دؤلٍ ُ١ثٌمٕجر ػٍ ٝلحز ٚذمٛدز ثألؼّجن  ٚصؤع١ط٘ج ػٍ ٝثٌمحز ٚثٌؾٙجظ ثٌّٕجػٌ ٝألٔؽجْ
 -22زضثؼز ثٌٕذجصجس ثٌؼطط٠ز ِٚفضمجصٙج ٚإؼضرسثِجصٙج ف ٝػالػ دؼه ثألِطثن
ثٌّؾضّغ ثٌّمط ٜػجِز ٚثلٍ ُ١لٕجر ثٌؽ٠ٛػ ٚؼٕ١جء ذجلز

ثٌّٕضفطر فٝ

ِ -23ىجزثس ثألوؽسر ٚإؼضرسثِجصٙج ف ٝػالػ دؼه ثألِطثن ثٌّٕضفطر ف ٝثٌّؾضّغ ثٌّمطٜ
ػجِز ٚثلٍ ُ١لٕجر ثٌؽ٠ٛػ ٚؼٕ١جء ذجلز
 -24زضثؼز ثألػطثن ثٌؾجٔذ١ز ٌذؼه ثألز٠ٚز ثٌرجلز دؼالػ دؼه ثألِطثن ِغً ثٌؽطيجْ
ٚأِطثن ثٌىذس  ٚثألِطثن ثٌطف١ٍ١ز ٚصؤع١طثصٙج ػٍ ٝثٌرمجةك ثٌسِ٠ٛز ٚثٌذٛ١و١ّ١جة١ز
ٚثٌٙؽضٌٛٛؽ١ز ٌٍىجةٕجس

ثبلثب :قسن الٌببث
 . 2ثٌم ْٛثٌحٚ ٞٛ١حّج٠ز ثٌضٕٛع ثٌذٌٛٛ١ؽٌٍ ٟذ١تجس ثٌّرضٍفز ٚذجلز دّٕطمز ؽٕٛح ؼٕ١جء
ٚؼجٔش وجصط.ٓ٠
 .3زضثؼز ثٌىؽجء ثٌرىطٚ ٞثٌؼٛثًِ ثٌذ١ت١ز ثٌض ٟصضحىُ ف ٟصٛظ٠غ ثٌٕذجصجس ف ٟدؼه ثٌذ١تجس ثٌضٟ
ٌُ صسضغ ِٓ لذً فِٕ ٟطمز ثٌمٕجر.
 .4زضثؼز ثٌضٕٛع ثٌحٚ ٜٛ١زٕ٠جِ١ى١ز ِؾضّؼجس ثألػفجح ثٌذحط٠ز ٚثٌٙجةّجس ثٌٕذجص١ز ٚثؼضرسثَ
ثٌططق ثٌّرضٍفز ٌٍذٌٛٛ١ؽ١ج ثٌؾع٠ت١ز ف ٝصمٕ١فٙج ٚد١تضٙج ثٌذحط٠ز ٚصٛظ٠ؼجصٙج ثٌؾغطثف١ز.
 .5صم ُ١١ثٌّٛثضز ثٌطذ١ؼ١ز ثٌرجلز دجألػفجح ثٌذحط٠ز ٚثٌٙجةّجس ثٌٕذجص١ز ٚصّٕ١ضٙج ِٓ ذالي
ثؼضعضثػٙج ٚصمس٠ط ثٌّٛثز ثٌفؼجٌز دٙج الؼضغالٌٙج فِ ٝؾجالس ثٌضغص٠ز ٚثٌعضثػز ٚثٌم١سٌز
ِ .6ؼجٌؾز ثٌّفىالس ثٌضمٕ١ف١ز ِٚمجضٔز ثٌفٍٛضث ثٌّمط٠ز دّٕطمز ؼجٔش وجصط.ٓ٠
 .7إزثضر ثٌّٛثضز ثٌّجة١ز (صحٍ١ز ِ١جٖ ثٌذحط ِٚؼجٌؾز ِ١جٖ ثٌمطف ثٌمٕجػ)ٟ
ِ .7ؼجٌؾز صٍٛط ثٌّ١جٖ ٚثؼضحسثط يطق ٌضمٍِ ً١رجيط ثٌٍّٛعجس ثٌغمٍ١ز ٚثالـؼجػ١ز ٚثٌؽَّٛ
ثٌذ١ت١ز دجؼضرسثَ ثٌطحجٌخ.
 .8زضثؼز ثٌطحجٌخ ثٌض ٟصؼضذط زالةً صٍٛط ِمجزض ثٌّ١جٖ دجالؼّجػ١ٍ١ز ِٕٚطمز ثٌمٕجر.
 .9ثؼضرسثَ ثٌذىض١ط٠ج ف ٟصٕم١ز ِٚؼجٌؾز ِ١جٖ ثٌفطح ٚثٌمطف ثٌمح.ٟ
 .21زضثؼز صطو١خ ثٌغطجء ثٌٕذجص ٟف ٟدح١طر ثٌضّؽجؿ ٚثٌذح١طثس ثٌّطر ٚضدطٙج دضجع١ط ثٌضٍٛط
ثٌذ١ت.ٟ
 .22صحٍ ً١ثٌذىض١ط٠ج ف ٟػٕ١جس ثٌّ١جٖ ٚل١جغ ِس ٜوفجءر ٔظُ ِؼجٌؾز ثٌّ١جٖ.
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ِ .23ؼجٌؾز صٍٛط ِ١جٖ ثٌمطف ثٌمحٚ ٝثٌمٕجػٚ ٝثٌعضثػ ٝثٌٍّٛعز دجٌؼٕجلط ثٌغمٍ١ز دجؼضرسثَ
دؼه ثٌٕذجصجس ثٌغ١ط ِؤوٌٛز.
ِ .24ؼجٌؾز صٍٛط ثٌضطدز  ٚزضثؼز ثٌّفىالس ثٌذ١ت١ز ثٌّضؼٍمز دجألٔٛثع ثٌغجظ٠ز أ ٚثألٔٛثع ثٌىجضر
ِٚج ٠ضطصخ ػٍٙ١ج ِٓ وٛثضط دٌٛٛ١ؽ١ز.
 .25زضثؼز صٛظ٠غ زالةً ثٌضٍٛط ذالي ثٌذ١تجس ثٌ١ٙسضٚؽٌٛٛ١ؽ١ز ثٌّرضٍفز دّٕطمز ثٌضطثط ثٌؼجٌّٟ
دؽجٔش وجصطٓ٠
 .26زضثؼز صؤع١ط ثٌضغ١طثس ثٌّٕجذ١ز ٚثٌذ١ت١ز ِغً ثألـؼز ثٌذٕفؽؾ١ز ٚثألٚظ، ْٚثألحضذجغ
ثٌحطثضٚ ٜظ٠جزر ٔؽذز عجٔ ٝثوؽ١س ثٌىطد، ْٛثضصفجع ٚثٔرفجن زضؽز ثٌحطثضر ،ثٌضٍٛط دؤٔٛثػٗ
ثٌّرضٍفز ،ثٌؾفجف ٔٚسضر ثٌّ١جٖ ،ثٌٍّٛحز ػٍ ٝػٍّ١جس ثأل٠ه ٌٍٕذجصجس ٚ ّٛٔٚثٔضجؽ١ز ثٌّحجلً١
ثٌعضثػ١ز.
 .27زضثؼز ثٌىجةٕجس ثٌضٌٙ ٟج ثٌمسضر ػٍ ٝصغذ١ش ثٌٕ١ضطٚؽ ٓ١ثٌؾٚ ٞٛظ٠جزر ثٔضجػ ثٌذم١ٌٛجس ٚظ٠جزر
ذمٛدز ثٌضطدز ثٌعضثػ١ز ٚثؼضرسثِٙج ػٍٔ ٝطجق ٚثؼغ.
ِ . 27حجٌٚز ػًّ ٌمجؿ صؾجضٌٍٕ ٞذجصجس ثٌذم١ٌٛز ٚغ١ط٘ج ِٓ ثٌّحجل ً١ثٌعضثػ١ز ٌع٠جزر ثٔضجؽٙج
ف ٟثألضثو ٟثٌّؽضمٍحز.
 .28زضثؼز د١تز ثٌحفجةؿ ٚثٌضؼطف ػٍ ٝثالٔٛثع ثٌّٛؽٛزر.
 .29زضثؼز دؼه أِطثن ثٌٕذجس ثٌفطط٠ز ٚثٌذىض١ط٠ز ٚثٌف١طٚؼ١ز ٚثٌىجةٕجس ثٌّؽتٌٛز ػٓ
ثاللجدز ٚو١ف١ز ػالؽٙج
 .31زضثؼز ثٌضؤع١طثس ثٌىجضر ٚثٌٕجفؼز ٌّؾّٛػز ِٓ ثٌّٛثز ثٌطذ١ؼ١ز ِغً ثٌؽّ َٛثٌطذ١ؼ١ز
ٚثٌٕذجصجس ثٌطذ١ز.
 .32زضثؼز ثٌّطوذجس ثٌغجٔ٠ٛز شثس ثٌفجةسر ثٌؼجٌ١ز ثٌّٛؽٛزر دجألٔؽؾز ثٌٕذجص١ز ٚثٌضٌٙ ٟج صطذ١مجس
لٕجػ١ز ٚيذ١ز
 .33ثؼضعضثع ثألٔؽؾز ثٌٕذجص١ز الٔضجػ ِٛثز شثس لّ١ز يذ١ز ٚالوغجض ثٌٕذجصجس ثٌطذ١ز ف ٟثٌّؼًّ
 .34زضثؼز ثٌفطط٠جس ثٌطذ١ز ثٌض ٟصم١خ ثالٔؽجْ ٚذمٛلج ثٌّؽذذز ٌألِطثن ثٌؾٍس٠ز.
 .35زضثؼز و١ف١ز ثٔضجػ ثٌّىجزثس ثٌح٠ٛ١ز.
 .36زضثؼز ثٌضؤع١ط ثٌؼالؽٌٕٛ ٝثصؼ أ٠ه ثألوض١ِٕٛ١ؽ١ضجس ػٍ ٝثٌفؽٌٛٛ١ؽ١ز ثٌّطو١ز ٌٍمٍخ.
 .37ثؼضرسثَ ثٌذىض١ط٠ج  archeaف ٟثٔضجػ ثٌطجلز ثٌّضؾسزر.
 .37ثؼضرسثَ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌطجلز ثٌؾس٠سر ف ٟصس٠ٚط ثٌّرٍفجس ٌضمٕ١غ ثألػالف ٚثألؼّسر.
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 .38ثٔضجػ ثٌٛلٛز ثٌح ِٓ ٞٛ١ثٌطحجٌخ.

رابعب :قسن علوم البحبر
 .2زضثؼز ثٌذ١تز ثٌذحط٠ز ِٚؾضّؼجس ثألح١جء ثٌذحط٠ز دمٕجر ثٌؽ٠ٛػ ٚثٌذحط ثألحّط ٚثٌذحط
ثٌّضٛؼً
 .3زضثؼز ػٍ ٝثٌضٍٛط ثٌذحط ٞدجٔٛثػز ٚصؤع١طٖ ػٍِ ٝؾضّؼجس ثإلح١جء ثٌذحط٠ز
 .4زضثؼز ثٌّمج٠س ثٌذحط٠ز ٚثالؼضعضثع ثٌذحط - ٞلٕجر ثٌؽ٠ٛػ  -ثٌذحط ثألحّط -ثٌذحط
ثٌّضٛؼً
 .5زضثؼز ثٌرٛثق ثٌف١ع٠جة١ز ٚثٌى١ّ١جة١ز ٚثٌؾٌٛٛ١ؽ١ز ثٌذحط٠ز دّٕطمز ثٌمٕجر ٚثٌذحط ثالحّط
 .6ثؼضرسثَ ثٌضمٕ١جس ثٌذٛ١صىٌٕٛٛؽ١ز ف ٝثٌضطذ١مجس ثٌذحط٠ز ثٌّرضٍفز

خبهسب :قسن الجيولوجيب
-2حً ِفجوً ثٌضٍٛط ثٌذ١تٌٍ ٝضطدز ٚثٌّ١جٖ ف ٝألٍ ُ١لٕجر ثٌؽ٠ٛػ ٚؼٕ١جء.
 -3حً ِفجوً ثٌضٍٛط ثٌذ١ت ٝثٌٕجصؼ ػٓ ثٌٕفجي ثٌّٕؾّٚ ٝثٌّحجؽط دؽٕ١جء
 -4حّج٠ز ـّجي ٚؽٕٛح ؼٕ١جء ِٓ ِرجيط ثٌؽٛ١ي
 -5ثٌضرطٌ ً١ضٕم١ص ثٌّفطٚػجس ثٌىذط ِٓ ٜوذجضٚ ٜثٔفجق ٚـك صطع ٚلٕٛثس
 -6صّٕ١ز ثٌّحجؽط ٚثٌّٕجؽُ ٚوجفز ِفطٚػجس ثٌذٕ١ز ثٌضحض١ز ٚثٌضؼس١ٕ٠ز
 -7حّج٠ز ثٌفٛثيب ثٌفّجٌ١ز ٚثٌفطل١ز ِٓ ثٌضٍٛط ٚثٌٕحط
 -7ثٌذحظ ٚثٌضٕم١خ ػٓ ثالعجض
 -8صّٕ١ز ثٌغطٚثس ثٌّؼسٔ١ز ٚزضثؼز ٚلرٛض ثٌمجػسر.
 -9ثٌذحظ ٚثٌضٕم١خ ػٓ ثٌذضطٚي

سادسا :قسم الفيزياء
 .2زضثؼجس د١ت١ز ػٍ ٝثٌّٛثز ثٌطذ١ؼ١ز ثٌّفؼز ف ٟحمٛي حفط ثٌذضطٚي .
 .3زضثؼجس د١ت١ز ػٓ ثٌضٍٛط ثإلـؼجػ ٟفِٕ ٟطمز لٕجر ثٌؽ٠ٛػ
 .4زضثؼجس صحى١ط ِٛثز ٔجِٔٛضط٠ز ٚصؼ ٓ١١ذمجةك ٘صٖ ثٌّٛثز ثٌضٌٙ ٝج صطذ١مجس لٕجػ١ز
ٚيذ١ز ٚػٍّ١ز
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 .5زضثؼجس صحى١ط ِطوذجس وذ١طر ثٌؾعا ٚصؼ ٓ١١ثٌٕفجي١ز ثٌح٠ٛ١ز ٌٙج ٚثؼضرسثِٙج ف ٝثٌؼالػ
ٚصفر١ك ثالِطثن
 .6زضثؼجس صطذ١م١ز ف١ع٠جةز فِ ٝؾجي ثالـؼز ثٌضفر١م١ز ٚثٌؼالؽ١ز
 .7ثٌّؽجػسر ف ٝثٌحمٛي ػٍ ٝيجلز ٔظ١فز ِٓ ثٌضفجػالس ثٌٕ٠ٚٛز ثٌحطثض٠ز

سببعب :قسن الريبضيبث
 -2إٔفجء ٚحسر ٌٍضفر١ك ثٌطذ ٟدئؼضرسثَ ثٌحجؼخ ثالٌ.ٟ
 -3صط٠ٛط ٔظُ ِحجوجر ِضىجٍِز ٌٍضم٠ٛط ثٌطذ ٟثٌٕ.ٞٚٛ
 -4صط٠ٛط ٔظجَ ذذ١ط ٌضٍٛط ثٌٛٙثء.

المراكز البحثية في كلية العلوم
 -1مركز أبحاث البيئة بشرم الشيخ:
٠ٚمغ أٚي ِسٕ٠ز ـطَ ثٌف١د ِٓ ؽٙز ثٌطٛي دؾٛثض ِٕ١جء ـطَ ثٌف١د ثٌسٚ ٌٟٚدؾٛثض ِطوع ثإلٔمجش
ثٌذحطٚ ٞأِجَ ِؽضفف ٝيخ ثألػّجق ٠ٚطً ػٍ ٝثٌذحط ِذجـطر ِّج ٠ؾؼً ِٛلؼٗ ِّضجظ ّ٠ٚىٓ
ثإلؼضفجزر ِٕٗ فِ ٟؾجالس ػس٠سر ِٚرطً ٌٗ أْ ٠ىِ ْٛمط ػٍّ ٟزثةُ ٠رسَ ؽّ١غ ثأللؽجَ ثٌّؼٕ١ز
دؼٍ َٛثٌذ١تز دؾجِؼز لٕجر ثٌؽ٠ٛػ دجإلوجفز إٌ ٝوٍِ ٗٔٛضم ٝعمجف ٟصطدٚ ٞٛصطف ٟٙ١صم ُ١ف ٗ١ثٌٛفٛز
ثٌطالد١ز ِٓ يالح ثٌؾجِؼز ٚثٌؾجِؼجس ثٌّمط٠ز ثألذطٚ ٜثٌٛفٛز ثألؽٕذ١ز ثٌّؼٕ١ز دذحٛط ثٌذ١تز
وّج أٔٗ ٠ؽضغً أ٠ىج فٔ ٟفط ثٌٛػ ٟثٌذ١تٌٍ ٟؼجٍِ ٓ١دجٌّٕطمز ٚػمس ٔسٚثس ٚزٚضثس ِٚؤصّطثس
صضؼٍك دجٌّٛوٛػجس ثٌّرضٍفز ٌٍحفجظ ػٍ ٝثٌذ١تز٠ٚ .ضٛفط دجٌّطوع ػسز  31ـجٌ ٗ١دجإلوجفز إٌ7 ٝ
ف١الس ٚؽجض ٞصٕف١ص ِؼجًِ ذجلز دمؽُ ػٍ َٛثٌذحجض

 -2مركز أبحاث البيئة بسانت كاترين:
ِطوع ٌألدحجط ثٌذ١ت١ز دجٌؾجِؼز ٌطلس ٚحً ثٌّفىالس ثٌذ١ت١زٚ ٛ٘ٚ ،حسر شثس يجدغ ذجق صجدغ
ٌىٍ١ز ثٌؼٍ ،َٛح١ظ صُ إٔفجء صٍه ثٌٛحسر ػجَ  3115دمطثض ِؾٍػ ثٌؾجِؼز ضلُ ٌٍّ 23ؽجّ٘ز فٟ
صحؽٚ ٓ١صّٕ١ز ثٌذ١تز ػِّٛج ٚد١تز ؽٕٛح ؼٕ١جء ذمٛلج ٚل١جٔز ِٛثضز٘ج ثٌطذ١ؼ١زٚ .صضٍرك
أ٘سثفٗ فِ ٟج :ٍٟ٠
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أ -ربط المركز بالجامعة وبالكلٌة وتفعٌل دوره كمركز بحثً وتدرٌبً فً المجاالت
البٌئٌة من خالل ربط خطة أبحاث الكلٌة بمنطقة سانت كاترٌن والمناطق المجاورة
فً المجاالت البحثٌة ذات الصلة وتكوٌن الكوادر العلمٌة المتخصصة
ب -المشاركة فً حماٌة البٌئة الطبٌعٌة والحٌاة البرٌة عن طرٌق عمل او المساهمة فً
عمل محمٌات طبٌعٌة مختارة
ت -المشاركة فً تخطٌط وتنفٌذ برامج التوعٌة البٌئٌة بالمنطقة وعقد دورات تدرٌبٌة
وتثقٌفٌة للمهتمٌن فً مجال البٌئة
ث -عمل مسوحات دراسٌة وخرائط نباتٌة وحٌوانٌة وجٌولوجٌة وتعدٌنٌة لمنطقة سانت
كاترٌن بشكل خاص ولجنوب سٌناء بوجه عام
ج -المشاركة وعمل المشروعات العلمٌة (البحثٌة  -التدرٌبٌة  -المسحٌة) المحلٌة
والدولٌة بغرض تنمٌة ودراسة المنطقة واكتساب المهارات فً مجال البٌئة
ح -عمل متحف بٌئً للحٌاة الطبٌعٌة سواء الحٌوانٌة أو النباتٌة وكذلك ما ٌتعلق بالمجال
الجٌولوجً
خ -عقد واستقبال المؤتمرات العلمٌة والندوات وورش العمل
د -تقدٌم اإلستشارات العلمٌة والبٌئٌة للمشروعات ذات الصلة باهتمامات المركز
ذ -استقبال الباحثٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم والطالب من داخل وخارج
الجامعة إلجراء أبحاثهم أو تدرٌبهم فً المنطقة وداخل المركز
ر -مساندة ودعم بدو المنطقة من خالل المشروعات البحثٌة التً تخدم المنطقة
الخدمات التي يقدمها المركز:
 -2اإلطالع على الرسائل الجامعٌة واإلنتفاع بالمراجع فً العلوم البٌئٌة والجٌولوجٌة عن
المنطقة المتاحة بمكتبة المركز واستخدام المعشبة
 -1استخدام المعامل واألجهزة الحقلٌة المتاحة
 -4اإلسترشاد بمتخصصٌن فً مجال علوم البٌئة (النبات – الحٌوان – الجٌولوجٌا) سواء
ألغراض البحث والتدرٌب الطالبً أو لتنمٌة المجتمع المحلً
تلٌفون 033/ 4401432 – 033/ 4140323 :فاكس033/ 4140323 :

email: ciqap_scu@yahoo.com

23

مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  -كلية العلوم – جامعة قناة السويس

 -3تنفٌذ المشروعات البحثٌة وتطبٌقاتها فً العلوم البٌئٌة (النبات – الحٌوان – الجٌولوجٌا)
لتنمٌة وحماٌة البٌئة
 -5استضافة طالب الجامعة للتدرٌب الحقلً فً المجاالت المختلفة (لعدد  20فرد)
 -3تنظٌم واستضافة الدورات التدرٌبٌة والندوات العلمٌة التثقٌفٌة للتعلٌم المستمر ولنشر
الوعً البٌئً وتنمٌة المجتمع المحلً
 -7تنظٌم واستضافة المؤتمرات العلمٌة بقاعة المؤتمرات بالمركز

أهم المشاكل التي تواجه منطقة القناة وسيناء
ٌّج وجٔش ؽجِؼز لٕجر ثٌؽ٠ٛػ صمغ فِٕ ٟضمف ثٌطط٠ك د ٓ١ذّػ ِحجفظجس :ثإلؼّجػ١ٍ١ز –
ثٌؽ٠ٛػ – دٛضؼؼ١س – ـّجي ؼٕ١جء – ؽٕٛح ؼٕ١جءِٕٚ ،ص إٔفجء ثٌؾجِؼز ٚوؼش ثؼضطثص١ؾ١ضٙج
ػٍ ٝذسِز إلٍ ُ١ثٌمٕجر ٚؼٕ١جء ِٚحجٌٚز حً ثٌّفىالس ثٌّؾضّؼ١ز ٚصّٕ١ز ثٌّٛثضز ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌحفجظ
ػٍٙ١ج ِٓ ذالي ثألدحجط ٚثٌطؼجةً ثٌؼٍّ١زٚ .زأدش وٍ١ز ثٌؼٍ َٛثْ صى ْٛد١ش ذذطر ٌإلؼضفجضثس
ثٌذ١ت١ز ٚثٌذحغ١ز ف ٟؽّ١غ ٔٛثح ٟثٌؼٍٚ .َٛدجٌطغُ ِٓ أْ إلٍ ُ١ثٌمٕجر صحسٖ ثٌؽٛثحً ػٍ ٝثٌذحط
ثٌّضٛؼً ٚثألحّط ٚلٕجر ثٌؽ٠ٛػ إال أٔٗ إلٍ ُ١لحطث ٞٚؽجف ِٕجذ١ج ٚصىغط دٗ ثٌّطصفؼجس ف ٟـذٗ
ؽع٠طر ؼٕ١جء (ٚؼً ٚؽٕٛح ؼٕ١جء) ٠ٚؼجٔ٘ ٟصث ثإللٍ ِٓ ُ١ثٌؼس٠س ِٓ ثٌّفىالس ثٌض ِٓ ٟأّ٘ٙج:
 -2مشاكل ملوثات البٌئة النفطٌة واإلشعاعٌة والكٌمٌائٌة مثل تلوث بحٌرة التمساح نتٌجة إلقاء
النفاٌات
 -1ثٌضٍٛط ثٌذ١ت ٝثٌٕجصؼ ػٓ ثٌٕفجي ثٌّٕؾّٚ ٝثٌّحجؽط دؽٕ١جء
 -4مخاطر السٌول فً منطقتً شمال وجنوب سٌناء
 -3مخاطر التلوث والنحر للشواطئ الشمالٌة والشرقٌة
 -5إضافة المركبات المخلقة كٌمٌائٌا للمواد الغذاٌة والثروات الحٌوانٌة
 -3تحلٌة مٌاه الشرب بسبب ندرة المٌاه العذبة وخصوصا فً منطقة سٌناء ومعالجة مٌاه
الصرف لإلستفادة منها
 -7إكتشاف طرق نظٌفة للتخلص من النفاٌات الصناعٌة وإنتاج طاقة متجددة
 -3صرط ً١ثؼضرسثِجس ثالضثو ٝثٌؽىٕ١ز ٚثٌعضثػ١ز ٚصّٕ١ز ثٌّٛثضز ثٌطذ١ؼ١ز
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 -9تنمٌة الثروات السمكٌة وتحسٌن اإلنتاج بطرٌقة علمٌة لتغطٌة اإلستهالك المحلً
 -20ثٔضفجض ثٌطف١ٍ١جس ٚغ١ط٘ج ِٓ ثٌٛدجة١جس
 -22ذطط إٔمطثن ػسز وذ١ط ِٓ ثٌحٛ١ثٔجس ٚثٌٕذجصجس ثٌّٛؽٛزر دجإللٍٚ ،ُ١دجٌضجٌ٠ ٟؾخ ٚوغ
ذطز ٌٍحفجظ ػٍٙ١ج

دراسة الفجوة

SWOT analysis

ػٓ يط٠ك ثٌسضثؼز صذٚ ٓ١ؽٛز ِٛثيٓ ثٌمٛر ٚثٌىؼف ٚثٌفطق ثٌّضجحز ٚثٌضٙس٠سثس ثٌّضٛلؼز
ٌّؽ١طر ثٌؼٍّ١ز ثٌذحغ١ز.
 -1تحليل البيئت الداخليت
ّ٠ٚىٓ صحٍ ً١ثٌذ١تز ثٌسثذٍ١ز ػٓ يط٠ك زضثؼز ٔمجي ثٌمٛر ٔٚمجي ثٌىؼف
أ -هواطي القوة :Strength
ٕ٘جن ِؾّٛػز ِٓ ٔمجي ثٌمٛر ثٌض ٟصضّ١ع دٙج وٍ١ز ثٌؼٍ -َٛؽجِؼز لٕجر ثٌؽ٠ٛػ – ٚثٌضّ٠ ٟىٓ
ثؼضغّجض٘ج ٚصفؼٍٙ١ج ػٍ ٟثٌٕح ٛثٌص٠ ٞحمك ضؼجٌز ثٌىٍ١ز ٚغج٠ضٙج :
 صٛفط أػسثز وذ١طر شثس ٔٛػ ٗ١ػجٌ١ز ثٌّؽض ِٓ ٞٛأػىجء ٘١تز ثٌضسض٠ػ صفىً ِؾّٛع ِٓثٌؼٍّجء ٚثٌخاحثٌن فً مختلف التخصصات العلمٌة.
 ٚؽٛز أوغط ِٓ ذّؽ ٓ١دجٌّجةز ِٓ ثٌفذجح ف ٟثٌىجزض ثألوجز١ّ٠ز مما ٌعنً استمرار القوةالدافعة.
 صٛفط ثٌّؼجًِ ثٌذحغ١ز فِ ٟؼظُ ثٌضرممجس ِؾٙعر دجألؽٙعر ثألؼجؼ١ز . صٛفط أؽٙعر ثٌىّذٛ١صط ٚثالصمجي دجالٔضطٔشٚ -ؽٛز لٕٛثس ِضعث٠سر ٌٍٕفط ثٌؼٍّٚ ٟصضّغً ف ٟثٌسٚض٠جس ثٌؼٍّ١ز

ثٌّضّ١عر ٚثٌٕفطثس

ٚثٌّؤصّطثس ٚثٌٕسٚثس ثٌؼٍّ١ز ثٌض ٟصؼمس٘ج ثٌؾجِؼز فىال ػٓ صسػ ُ١ثٌذجحغٚ ٓ١أػىجء ٘١تز
ثٌضسض٠ػ ف ٟحىٛض ثٌّؤصّطثس ٚثٌٕسٚثس ثٌسثذٍ١ز ٚثٌرجضؽ١ز .
 ٚؽ ٛز آٌ١جس صٙسف إٌٔ ٟفط عمجفز ثٌذحظ ثٌؼٍِّ ٟغً صٕظٚ ُ١ضؾ ػًّ ٚزٚضثس ٌضٕظ١ط ِٕٙؾ١زثٌذحظ ثٌؼٌٍٍّٕ ٟؿء ِٓ ثٌذجحغ ٓ١دجٌؾجِؼز.
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ة -هواطي الضعف :Weaknesses
 ػسَ صٛثفط ثألؽٙعر ثٌّؼٍّ١ز ثٌحس٠غز أ ٚثٌّؼجًِ ثٌّضرممز ثٌالظِز ٌؼًّ دحٛط شثس ِؽضٞٛػجٌ ِٓ ٟثٌىفجءر
 ٔمك ثٌىّ١ج٠ٚجس ٚثٌعؽجؽ١جس ٚػسَ ٚؽٛز آٌ١ز ٌم١جٔز ثألؽٙعر ثٌّٛؽٛزر دجٌّؼجًِ ثٌذحغ١ز . وؼف ثٌسػُ ثٌّجز ٞثٌالظَ ٌٍم١جَ دؤدحجط شثس لّ١ز . ػسَ ٚؽٛز ٚحس ٌضؽ٠ٛك ثٌذحٛط دجٌىٍ١ز . ػسَ ٚؽٛز لٍز د ٓ١أدحجط ثٌؾجِؼز ِٕٚظّجس ثألػّجي ٌسػُ ثٌحطوز ثٌذحغ١ز غ١جح ثٌضطو١ع ػٍ ٟثٌضرممجس ثٌٕجزضر ٌضحم١ك ِ١عر صٕجفؽ١ز ٌٍؾجِؼز فِ ٟؾجالس ثٌذحٛطثٌضطذ١م١ز .
 -2تحليل البيئت الخبرجيت
أٚوحش ثٌٕضجةؼ أْ ثٌىٍ١ز أِجِٙج ثٌؼس٠س ِٓ ثٌفطق ثٌّضجحز ٚثٌضّ٠ ٟىٓ ثالؼضفجزر ِٕٙج ف ٟصسػُ١
ثٌّطوع ثٌضٕجفؽ ٟف ٟثٌىٍ١ز ٚصحم١ك غج٠ضٙج ٚأ٘سثفٙج أالؼضطثص١ؾ. ٗ١
أ -الفرص الوتبحت Opportunities
 صط٠ٛط ػاللجس ثٌضؼج ْٚثٌذحغِ ٟغ ثٌؾجِؼجس ثٌّحٍ١ز ٚثٌس١ٌٚز ٚصم ٗ٠ٛأؼجٌ١خ ثالصمجي ٚثالٔضمجيثٌفىط ٞدِ ٓ١ؤؼؽجس ثٌذحظ ثٌؼٍّ.ٟ
 صط٠ٛط ثٌذحظ ثٌؼٍّ ٟدّرضٍف أـىجٌٗ ػٓ يط٠ك ِفطٚػجس ثٌضط٠ٛط ثٌم١ِٛز . صٛف١ط ثٌّٕجخ ثٌذحغٌٍ ٟذجحغ. ٓ١ة -التهديداث الخبرجيت Threaten
 ػسَ صٛف١ط ِؽضٍعِجس ثٌذحظ ثٌؼٍِّ ِٓ ٟؼجًِ ِٚىضذجس ِٚطثؽغ ٚغ١ط٘ج . -صٛثوغ ثإلٔفجق ثٌحىٚ ِٟٛوؼف ثٌضّ ً٠ٛثٌّضجؿ

ٌٍذحٛط .

الخطة التنفيذية البحثية لكلية العلوم
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أوال :معالجة مشاكل البيئة إلقليم القناة وسيناء
م

القسن الوختص

الهدف البحثي

2

ِؼجٌؾز ِ١جٖ ثٌمطف ثٌمٕجػ١ِٚ ٝجٖ ثٌفطح

3

ِؼجٌؾز ثٌضٍٛط ثٌذ١ت ِٓ ٝثٌؼٛثزَ ثٌغجظ٠ز ثٌىجضر دجالٔؽجْ  ٚثٌذ١تز
ٚثٌٍّٛعجس ثٌؼى٠ٛز ٚغ١ط ثٌؼى٠ٛز ٌٍّؽطحجس ثٌّجة١ز

4

ثٌضرٍك ِٓ دؼه ثٌّرٍفجس ثٌمٕجػ١ز ٚثٌعضثػ١ز دئٔضجػ ِٛثز
ِف١سر

5

ثؼضرسثَ دؼه ثٌّٛثز ثٌذالؼض١ى١ز ٚثٌذّ١ٌٛطثس فِ ٝمجِٚز ثٌضجوً
ثٌّؼسٔ ٝدٛثؼطز ثٌضحٍ ً١ثٌىٙطدٝ

6

صحس٠س ِس ٜؽٛزر ثٌؼٕ١جس ثٌذ١ت١ز ثٌّرضٍفز (ِ١جٖ ـطح – صطدز –
أغص٠ز)

7

ثٌحمٛي ػٍ ٝثفىً ثٌّضطثوذجس ثٌ١ِٛى١ز ٚثٌض ٝصؼضذط ثؼجغ
صمٕ١غ ثاللطجح ثٌى١ّ١جة١ز ٚثٌح٠ٛ١ز ٌٍضطذ١مجس ثٌذ١ت١ز ٚثٌح٠ٛ١ز
ثٌّرضٍفز

7

صحى١ط دؼه ثٌّٛثز ثٌٙجِز ف ٝثٌمٕجػز دؤؼضرسثَ يطق دؽ١طز
غ١ط ِىٍفز ِمجِٚز ٌٍمسأ ٚدجؼضرسثَ أحٛثن يالء وٙطدٝ
ِؽضحسعز لس٠مز ٌٍذ١تز

8

زضثؼز ثٌطالء ثٌىٙطدٌٍ ٝفٍعثس ٌّٕغ صجوً ثٌّؼجزْ ٚؼذجةىِٓ ُٙ
ثٌّحجٌ ً١ثٌّجة١ز ثٌّحض٠ٛز ػٍ ٝدؼه ثٌّطوذجس ثٌؼى٠ٛز

9

صم ُ١١صؤع١ط صسذً ثإلٔؽجْ ف ٝثٌذ١تز دجألٔفطز ثٌّرضٍفز ػٍ ٝثٌضٕٛع
ثٌحٜٛ١
صم ُ١١ثألعط ثٌذ١تٌ ٝعضثػز ثٌغجدجس ثٌفؾط٠ز ػٍ١ِ ٝجٖ ثٌمطف
دجألؼّجػ١ٍ١ز ٚؼٕ١جء ػٍ ٝثٌضٕٛع ثٌحٞٛ١
صم ُ١١ؽٛزر ثٌّ١جٖ دؤؼضرسثَ ثٌسالالس ثٌح٠ٛ١ز
صم ُ١١أعط ثٌضٍٛط ػٍ ٝفؽٌٛٛ١ؽ ٟثٌؾٙجظ ثٌسٚضٚ ٞثٌؼىالس
ٚثٌّٕجػز ٚػٍ ٝثٔضفجض ثألِطثن ثٌطف١ٍ١ز
زضثؼز صفجػالس ثٌىجةٕجس فّ١ج دٕٙ١ج (حفطثس ،ػٕىذ١جس ،أ١ٌٚجس،
ٔذجصجس  .....ثٌد) ٚعجع١ط٘ج ػٍ ٝثٌذ١تز ثٌّح١طز
صم ُ١١ثٌّرجيط ثٌذ١تز ٌٍّٕفآس ثٌؾس٠سر ٚصجع١ط٘ج ػٍ ٝثٌمحز ثٌؼجِز
زضثؼز ثٌؼٛثًِ ثٌذ١ت١ز ِ ٚس ٞصحىّٙج ف ٟأزثء ثألٔفطز ثٌذٌٛٛ١ؽ١ز
ٚصؤع١ط٘ج ػٍ ٟوفجءر ثٌؽجػز ثٌذٌٛٛ١ؽ١ز ف ٟثٌىجةٕجس

21
22
23
24
25
26
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معالجة تلوث المٌاه واستحداث طرق لتقلٌل مخاطر الملوثات
الثقٌلة واالشعاعٌة والسموم البٌئٌة باستخدام الطحالب.
دراسة الطحالب التً تعتبر دالئل تلوث مصادر المٌاه
باالسماعٌلٌة ومنطقة القناة.
استخدام البكتٌرٌا فً تنقٌة ومعالجة مٌاه الشرب والصرف
الصحً
دراسة تركٌب الغطاء النباتً فً بحٌرة التمساح والبحٌرات المرة
وربطها بتاثٌر التلوث البٌئً.
تحلٌل البكتٌرٌا فً عٌنات المٌاه وقٌاس مدى كفاءة نظم معالجة
المٌاه
معالجة تلوث مٌاه الصرف الصحى والصناعى والزراعى
الملوثة بالعناصر الثقٌلة باستخدام بعض النباتات الغٌر مأكولة.
معالجة تلوث التربة و دراسة المشكالت البٌئٌة المتعلقة باألنواع
الغازٌة أو األنواع الضارة وما ٌترتب علٌها من كوارث
بٌولوجٌة.
دراسة توزٌع دالئل التلوث خالل البٌئات الهٌدروجٌولوجٌة
المختلفة بمنطقة التراث العالمً بسانت كاترٌن
دراسة تأثٌر التغٌرات المناخٌة والبٌئٌة مثل األشعة البنفسجٌة
واألوزون ,األحتباس الحرارى وزٌادة نسبة ثانى اكسٌد الكربون
,ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة ,التلوث بأنواعه المختلفة
,الجفاف وندرة المٌاه ,الملوحة على عملٌات األٌض للنباتات
ونمو وانتاجٌة المحاصٌل الزراعٌة.
ثٌم ْٛثٌحٚ ٞٛ١حّج٠ز ثٌضٕٛع ثٌذٌٛٛ١ؽٌٍ ٟذ١تجس ثٌّرضٍفز
ٚذجلز دّٕطمز ؽٕٛح ؼٕ١جء ٚؼجٔش وجصط.ٓ٠

37

زضثؼز ثٌىؽجء ثٌرىطٚ ٞثٌؼٛثًِ ثٌذ١ت١ز ثٌض ٟصضحىُ ف ٟصٛظ٠غ
ثٌٕذجصجس ف ٟدؼه ثٌذ١تجس ثٌض ٌُ ٟصسضغ ِٓ لذً فِٕ ٟطمز ثٌمٕجر.

37

زضثؼز ثٌضٕٛع ثٌحٚ ٜٛ١زٕ٠جِ١ى١ز ِؾضّؼجس ثألػفجح ثٌذحط٠ز
ٚثٌٙجةّجس ثٌٕذجص١ز ٚثؼضرسثَ ثٌططق ثٌّرضٍفز ٌٍذٌٛٛ١ؽ١ج ثٌؾع٠ت١ز
ف ٝصمٕ١فٙج ٚد١تضٙج ثٌذحط٠ز ٚصٛظ٠ؼجصٙج ثٌؾغطثف١ز.

38

ِؼجٌؾز ثٌّفىالس ثٌضمٕ١ف١ز ِٚمجضٔز ثٌفٍٛضث ثٌّمط٠ز دّٕطمز
ؼجٔش وجصط.ٓ٠

39

زضثؼز ثٌىجةٕجس ثٌضٌٙ ٟج ثٌمسضر ػٍ ٝصغذ١ش ثٌٕ١ضطٚؽ ٓ١ثٌؾٞٛ
ٚظ٠جزر ثٔضجػ ثٌذم١ٌٛجس ٚظ٠جزر ذمٛدز ثٌضطدز ثٌعضثػ١ز
ٚثؼضرسثِٙج ػٍٔ ٝطجق ٚثؼغ.

41

ِحجٌٚز ػًّ ٌمجؿ صؾجضٌٍٕ ٞذجصجس ثٌذم١ٌٛز ٚغ١ط٘ج ِٓ ثٌّحجلً١
ثٌعضثػ١ز ٌع٠جزر ثٔضجؽٙج ف ٟثألضثو ٟثٌّؽضمٍحز.

42

زضثؼز د١تز ثٌحفجةؿ ٚثٌضؼطف ػٍ ٝثالٔٛثع ثٌّٛؽٛزر.

43

زضثؼز دؼه أِطثن ثٌٕذجس ثٌفطط٠ز ٚثٌذىض١ط٠ز ٚثٌف١طٚؼ١ز
ٚثٌىجةٕجس ثٌّؽتٌٛز ػٓ ثاللجدز ٚو١ف١ز ػالؽٙج

44

حل مشاكل التلوث البٌئى للتربة والمٌاه فى أقلٌم قناة السوٌس

27
28
29
31
32
33
34

35

36
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45

وسٌناء.
حل مشاكل التلوث البٌئى الناتج عن النشاط المنجمى والمحاجر
بسٌناء
حماٌة شمال وجنوب سٌناء من مخاطر السٌول

47

حماٌة الشواطئ الشمالٌة و الشرقٌة من التلوث والنحر

47

دراسات بٌئٌة على المواد الطبٌعٌة المشعة فً حقول حفر
البترول .

48

دراسات بٌئٌة عن التلوث اإلشعاعً فً منطقة قناة السوٌس

49

التلوث بالفلزات وتاثٌرها على البٌئات البحرٌة بمنطقة القناة
وبحٌراتها.
التلوث النفطى ومشتقاتة وتاثٌره على احٌاء القاع ومجتمعات
الشعاب المرجانٌة واالسماك ومصاٌدها بالبحر االحمر0
قٌاس مستوٌات السمٌة لال سماك السامة فً منطقة البحر األحمر
وقناة السوٌس وذلك للتحذٌر من التسمم وحماٌة الصحة العامة
الدراسات البٌئٌة المتنوعة لقٌاس معدالت التلوث فى البٌئة المائٌة
(كالبترول والملوثات الصناعٌة والزراعٌة والصرف الصحً)
ومتابعة إعداد قاعدة بٌانات لمستوٌات كل من هذه الملوثات .
القٌاسات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة للبٌئات البحرٌة فً منطقتنا لمتابعة
المتغٌرات فى البٌئة الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة
التلوث العضوى ومخلفات الصرف الصحى فى منطقة البحٌرات
المرة وبحٌرة التمساح وبحٌرة المنزلة وبحٌرة البردوٌل وتاثٌره
على مجتمعات االحٌاء البحرٌة.

56

دراسة الظواهر الجٌولوجٌة البحرٌة والتوسعات البحرٌة
والحفرٌة بمنطقة البحر االحمر والبحر المتوسط.

57

دراسة المخاطر الجٌولوجٌة علً البٌئٌة البحرٌة بمنطقة القناة
وسواحل والبحرٌن األحمر والمتوسط
صط٠ٛط ٔظجَ ذذ١ط ٌضٍٛط ثٌٛٙثء.

46

51
52
53
54
55

57

قسن الفيزيبء

قسن علوم البحبر

قسن الريبضيبث

ثانيا :الموارد الطبيعية والمركبات الصناعية ,إنتاجها وتطبيقاتها
م

الهدف البحثي

القسن الوختص

2

تحضٌر العدٌد من المتراكبات الجدٌدة بطرق مختلفة و متوقع لها
نشاط بٌولوجى وعالجى
استخدام النباتات الموجودة فى البٌئة المحٌطة إلستخالص العدٌد
من المنتجات الطبٌعٌة الدوائٌة
تحضٌر بعض المركبات العضوٌة التى لها تطبٌقات عالجٌة
تحضٌر بعض التولٌفات البترولٌة ذات التطبٌقات الصناعٌة
المختلفة

قسن الكيويبء

3
4
5
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6
7

7

8

9

21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
31
32
33
34
35
36

دراسة الخواص الدوائٌه للسموم الطبٌعٌه وإمكانٌة إستخدامها
لحل مشاكل صحٌه وإقتصادٌه فى مصر
دراسة النباتات العطرٌة ومشتقاتها وإستخداماتها فى عالج بعض
األمراض المنتشرة فى المجتمع المصرى عامة واقلٌم قناة
السوٌس وسٌناء خاصة
مضادات األكسدة وإستخداماتها فى عالج بعض األمراض
المنتشرة فى المجتمع المصرى عامة واقلٌم قناة السوٌس وسٌناء
خاصة
دراسة األعراض الجانبٌة لبعض األدوٌة الخاصة بعالج بعض
األمراض مثل السرطان وأمراض الكبد و األمراض الطفٌلٌة
وتأثٌراتها على الخصائص الدموٌة والبٌوكٌمٌائٌة والهستولوجٌة
للكائنات
دراسة تأثٌر أضافة المضادات الحٌوٌة و البروبٌوتك لعالئق
األسماك فى المزارع السمكٌة بأقلٌم القناة على صحة وخصوبة
األسماك و تأثٌرها على الصحة والجهاز المناعى لألنسان
تقٌٌم الموارد الطبٌعٌة الخاصة باألعشاب البحرٌة والهائمات
النباتٌة وتنمٌتها من خالل استزراعها وتقدٌر المواد الفعالة بها
الستغاللها فى مجاالت التغذٌة والزراعة والصٌدلة
إدارة الموارد المائٌة (تحلٌة مٌاه البحر ومعالجة مٌاه الصرف
الصناعً)
دراسة التأثٌرات الضارة والنافعة لمجموعة من المواد الطبٌعٌة
مثل السموم الطبٌعٌة والنباتات الطبٌة.
دراسة المركبات الثانوٌة ذات الفائدة العالٌة الموجودة باألنسجة
النباتٌة والتً لها تطبٌقات صناعٌة وطبٌة
استزراع األنسجة النباتٌة النتاج مواد ذات قٌمة طبٌة والكثار
النباتات الطبٌة فً المعمل
دراسة الفطرٌات الطبٌة التً تصٌب االنسان وخصوصا المسببة
لألمراض الجلدٌة.
دراسة كٌفٌة انتاج المضادات الحٌوٌة.
دراسة التأثٌر العالجى لنواتج أٌض األكتٌنومٌسٌتات على
الفسٌولوجٌة المرضٌة للقلب.
استخدام البكتٌرٌا  archeaفً انتاج الطاقة المتجددة.
استخدام تكنولوجٌا الطاقة الجدٌدة فً تدوٌر المخلفات لتصنٌع
األعالف واألسمدة.
انتاج الوقود الحٌوي من الطحالب.
اعداد قاعدة بٌانات جغرافٌة للنشاط البحثى والموارد الطبٌعٌة
باقلٌم القناه وسٌناء
خرٌطة استخدام أراضى ارشادٌة رقمٌة لمدٌنة اإلسماعٌلٌة
تخطٌط استخدامات االراضى وتنمٌة الموارد الطبٌعٌة بمنطقة
وسط سٌناء – مصر
البحث والتنقٌب عن االثار
تنمٌة الثروات المعدنٌة ودراسة وصخور القاعدة.
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37

البحث والتنقٌب عن البترول
تقٌٌم وتنمٌة مصادر بدٌلة للموارد المائٌة بسٌناء و تنقٌة مٌاه
الشرب باستخدام وسائل طبٌعٌة

38

دراسة مجتمعات األسماك ودٌنامٌكٌاتها وعشائرها بالبحٌرات
المره وخلٌج السوٌس وخلٌج العقبة بالبحر االحمر0

39

دراسة تكنولوجٌا المصاٌد وانواع الشباك ومدى كفاءتها وتاثٌرها
على مصٌد األسماك والقشرٌات

41

دراسة معدالت النمو والتكاثر لمجتمع صغار األسماك البحرٌة
بالبحر األحمر والبحر المتوسط0

42

طرق االستزراع البحرى وإمكانٌة تفرٌخ األحٌاء البحرٌة خاصة
االقتصادٌة منها مثل اسماك الدنٌس والقاروص.

43

طرق تنمٌة المزارع السمكٌة وتطوٌرها لتشكل جزء اساسى من
انتاج البروتٌن الحٌوانى لمجتمع منطقة القناة وسٌناء .

44

دراسة طرق تغذٌة صغار وٌرقات االسماك والجمبرٌات

45

دراسة التٌارات البحرٌة فى خلٌجى السوٌس والعقبة ودٌنامٌكٌاتها
وتأثٌرها على هجرة األحٌاء البحرٌة .

46

دراسة العوامل الفٌزٌائٌة البحرٌة من ضغط وحرارة وملوحة
للكتل المائٌة المختلفة فى البحر األحمر والبحر المتوسط

47

دراسة الظواهر الفٌزٌائٌة المختلفة من تٌارات صاعدة وهابطة
فى االماكن المفتوحة فى البحر االحمر والبحر المتوسط .

47

دراسة العناصر الكٌمٌائٌة االساسٌة لمٌاة البحر ومدى تغٌرها
لموسمى والجغرافى فى البحٌرات المرة وخلٌجى السوٌس والعقبة

48

استخدام الموارد البحرٌة مثل خٌار البحر والشعاب المرجانٌة
واالسفنج والبزاقات فى البحر االحمر فى انتاج العقاقٌر الطبٌة
وتطوٌرها وتنمٌتها لتصبح ذات جدوى اقتصادٌة

49

متابعة البحث واالستخالص للمواد ذات الفاعلٌة البٌولوجٌة من
الكائنات البحرٌة المتنوعة وعمل الدراسات الخاصة نحو
التطبٌقات فً مجاالت الحٌاة

37

قسن علوم البحبر

ثالثا :تطبيق التقنيات الحديثة لحل المشاكل الطبية
م

الهدف البحثي

2

دراسة معدالت انتشار الطفٌلٌات وغٌرها من الوبائٌات ودراسة
العوامل المؤثرة علٌها
استخدام النباتات الموجودة فى البٌئة المحٌطة إلستخالص العدٌد
من المنتجات الطبٌعٌة الدوائٌة
تحضٌر بعض المركبات العضوٌة التى لها تطبٌقات عالجٌة
دراسة الخواص الدوائٌه للسموم الطبٌعٌه وإمكانٌة إستخدامها
لحل مشاكل صحٌه وإقتصادٌه فى مصر

3
4
5
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6

7

7

8
9
21
22
23
24
25
26
27
27

28
29
31

دراسة النباتات العطرٌة ومشتقاتها وإستخداماتها فى عالج بعض
األمراض المنتشرة فى المجتمع المصرى عامة واقلٌم قناة
السوٌس وسٌناء خاصة
مضادات األكسدة وإستخداماتها فى عالج بعض األمراض
المنتشرة فى المجتمع المصرى عامة واقلٌم قناة السوٌس وسٌناء
خاصة
دراسة األعراض الجانبٌة لبعض األدوٌة الخاصة بعالج بعض
األمراض مثل السرطان وأمراض الكبد و األمراض الطفٌلٌة
وتأثٌراتها على الخصائص الدموٌة والبٌوكٌمٌائٌة والهستولوجٌة
على حٌوانات التجارب واإلنسان
دراسات تحضٌر مواد نانومترٌة وتعٌٌن خصائص هذه المواد
التى لها تطبٌقات صناعٌة وطبٌة وعلمٌة
دراسات تحضٌر مركبات كبٌرة الجزئ وتعٌٌن النشاطٌة الحٌوٌة
لها واستخدامها فى العالج وتشخٌص االمراض
دراسات تطبٌقٌة فٌزٌائة فى مجال االشعة التشخٌصٌة والعالجٌة
دراسة التأثٌرات الضارة والنافعة لمجموعة من المواد الطبٌعٌة
مثل السموم الطبٌعٌة والنباتات الطبٌة.
دراسة المركبات الثانوٌة ذات الفائدة العالٌة الموجودة باألنسجة
النباتٌة والتً لها تطبٌقات صناعٌة وطبٌة
استزراع األنسجة النباتٌة النتاج مواد ذات قٌمة طبٌة والكثار
النباتات الطبٌة فً المعمل
دراسة الفطرٌات الطبٌة التً تصٌب االنسان وخصوصا المسببة
لألمراض الجلدٌة.
دراسة كٌفٌة انتاج المضادات الحٌوٌة.
دراسة التأثٌر العالجى لنواتج أٌض األكتٌنومٌسٌتات على
الفسٌولوجٌة المرضٌة للقلب.
استخدام الموارد البحرٌة مثل خٌار البحر والشعاب المرجانٌة
واالسفنج والبزاقات فى البحر االحمر فى انتاج العقاقٌر الطبٌة
وتطوٌرها وتنمٌتها لتصبح ذات جدوى اقتصادٌة
متابعة البحث واالستخالص للمواد ذات الفاعلٌة البٌولوجٌة من
الكائنات البحرٌة المتنوعة وعمل الدراسات الخاصة نحو
التطبٌقات فً المجاالت الطبٌة
إنشاء وحدة للتشخٌص الطبً بإستخدام الحاسب االلً.
تطوٌر نظم محاكاة متكاملة للتصوٌر الطبً النووي.
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