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 كلمة االستاذ الدكتور عميد الكلية

 

من للتطور السريع والمتالحق في تكنولوجيا المعلومات وادوات البحث العلمي جعل نظرا 

لتواكب وتلحق بركب التطور  سياسات المؤسسات البحثية واالكاديميةالضرورة الملحة تغير 

ود الي نهضة التي تقالمعرفة الدقيقة المعتمدة علي العلوم االساسية للوصول الي العلمي العالمي 

ن مالتقدم االساسية للرقي وهو الركيزة العنصر البشري فيها تحقيق تنمية مستدامة يكون االمم و

امعة الزقازيق االمكانيات المتاحة وايمانا من كلية العلوم جو موارد الطبيعيةللراشدة  دارةاخالل 

اصيال من رسالتها بهذه الغاية السامية وضعت لمنظومة البحث العلمي اهمية قصوي ليكون جزءا 

تحقيق هذه الغاية  علي بحثية قادرة لواستراتيجيتها لما تملكه من كوادر بحثية متميزة ومعام

علي مدار الخمس فاحتلت الكلية مكانه مرموقة بين كليات جامعة الزقازيق في النشر الدولي 

لتكون  2023-2018وضعت الكلية خطتها البحثية هذه العطاء سنوات الماضية ، والستكمال 

 2030-2015دولة للالبحث العلمي  يةالستراتيجكافة المجاالت البحثية لمتكاملة وشاملة 

وندعو هللا عز وجل ان يوفق ابناء  2019-2014ومتوافقة مع الخطة البحثية لجامعة الزقازيق 

 لمصر الحديثة النهضة العلميةلتكون خطوة مهمة علي طريق الكلية في تنفيذها 

  

 

 د/ محمد احمد فؤاد العراقيا.

 

 الكليةعميد 
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 الخطة البحثية عدادإفريق 

 عميد الكلية محمد احمد فؤاد العراقي   ا.د/ .1

 وكيل الكلية للدراسات العلياكرم طلب حسين ا.د/  .2

 د/ جمال عبدالعزيز عنان وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ا. .3

 د/ ناجي علي ابراهيم  مدير وحدة ادارة الجودةا. .4

 ئب مدير وحدة ادارة الجودةناعزة عبدالعزيز مهني أ.د./  .5

 منسق معيار البحث العلميمحمد عبدالوهاب عطوة  د/  . .6

 رئيس قسم الكيمياءعاطف عبدالحميد عامر  د/.ا. .7

 رئيس قسم الفيزياءسلوي فهيم  د/.ا  .8

 رئيس قسم الرياضياتحسن ابودنيا  د/ .ا  .9

 رئيس قسم النبات احمد عبدالحميد شندية  د/ .ا.  .10

 رئيس قسم الجيولوجيافاطمة سيد رمضان  د/ .ا  .11

 رئيس قسم علم الحيوانعبد هللا الحوت  د/ .ا  .12

 

 فريق مراجعة الخطة البحثية

 

 استاذ الجيوفيزياء التطبيقية ومنسق وحدة التدريب جميل الد محمد سعيدخ  /دأ. .1

 الدراسات العليا معيار زكي  استاذ الفيزياء ومنسقد محمد/ هشام ا. .2

 عيار شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةم قسمن يبلش مظيعالدبعد/ عمرو .ا .3

 شهاب ...منسق معيار اعضاء هيئة التدريس صابر ام وس /.د.  .4

  ماديةوال اليةمنسق معيار الموارد الم       الح الدينصد/ مصطفي  .5

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
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جامعةة القاةاقيو لكلةي إةا  اةاك الةتيما  –يسعدنا ان نقدم الخطة البحثيةة المحدةةة ليةيةة العةةوم 

-2015لةدللةةة  االلةةتتاتيةيةم ل تحقيقةةا لةخطةة 2019-2014لقاةاقيو الخطةة البحثيةةة الخمسةية لةامعةةة ا

م. كما تهدف الخطة لتحقيو كؤيةة لكلةالة اليةيةة إةا  ااكمةاتح الةتحداةة مةال المةةاالو لالمحةالك 2030

لتنمية المواكد الذاتيةة ل المسةاةمة إةا  بمستوى البحث العةمى باليةية البحثية لالبتامج المميقة  لإلكتقاء

 به. خدمة لتنمية المةتمع لاألكتقاءالبيئة ل   وحل مشيال

إقد اامت لقاكة التعةيح العالى لالبحث العةما بوضع خطة اومية لةعةةوم لالتينولوجيةا لاالبتيةاك 

)البحةةث العةمةةات تسةةةتهدف تعتةةيح االلةةتفادة مةةةال اةميانةةاو البشةةتية لالماديةةةة التةةا تمتةيهةةا الةامعةةةاو 

كتقةةاء بمنتومةة البحةةث العةمةا بهةةاا لالةتثماك نتالةةةه نةةا الصةةعيديال لالمؤلسةاو البحثيةةة المختةفةة لإل

المحةا لالعالماا لمال ةح تحقيو التيادة المصةتية إةا البحةث العةمةا مةال خةال  توحيةد الةهةود لإلكتقةاء 

 .بالمنتج البحثا لتبنا ااتصادياو المعتإة لااللتثماك إا العقل البشتي

 القيام نةى تشتمل التى ل اةداإها ل اليةية كلالة ة القااقيوجامع -ليةيةالعةوم البحثية الخطة تحقو

 ل المهنيةة المماكلةة بمسةتوى لالكتقةاء المعاصةتة العالميةة االتةاةةاو ضوء نةى تطبيقية بحوث باجتاء

تةبيةة احتياجةاو  ل المةتمعيةة ل البيئيةة المشةيالو لحةل توظيفهةال الحديثةة التطبيقةاو ل الطتق التحداث

 . المةتمع المحيط

التعةالن لالشةتاكة مةع تشةةيع نةال اتيةو  العةمةا البحةث جةودة تإةعكما تهدف الخطةة البحثيةة ل

المؤلسةاو البحثيةة المصةتية لالدلليةة مةال خةال  بتتوكةةوالو تعةالن إةا مةةا  البحةث العةمةا لالتبةةاد  

مع الهيئاو التواصل ل  العالمية لالدلكياو المةاالو إا العةمية األبحاث نشت تشةيعل كذلي  التينولوجا

لمةتمعيةة إةا و الةمشةاكال حةو  تنفيذيةة يةادنتالج البحوث ة مال اللتفادةل تفعياللالمؤلساو المستفيدة 

 .المختةفة لالبيئية لالخدميةا القطاناو االنتاجيةا

األاسةام  بةيالم الةى تشةةيع الشةتاكة 2023-2018كما تسعى كةية العةوم مال خال  الخطة البحثية 

 لى توإيت بيئة  العةمية يؤديالتعالن بيال األاسام حيث ان  معةخطة الةاتحقيقا ألةداف عةوم العةمية ليةية ال

 .تحسيال التخدام المواكد المتاحةل بحثية منالبة 

 العةيا الدكالاو االب ل االكاديمية الهيئة ل التدكيس لمعالنيهح ةيئة أنضاءل الةديت بالذكت أن 

 مختةفة ةتيبيةت ل تطبيقية  بحوث مةاالو إى إى مميقة جهود واادم  العةوم بيةية البحوث تةتى باليةية

إةا صةوكة كلةالل ماجسةتيت ل دكتةوكاب ل ابحةاث تتايةاو ل ابحةاث إا بناء ااندة نةمية بحثيةة  تلاةم

ل تسةتيمل مةال خةال  الخطةة  تتسع يومةا بعةد يةوم ل التةا تحقةو أةةداف اليةيةةتطبيقية مال مشاكيع بحثية 

 .الةديدة

 منسق معيار البحث العلمي                                        ر وحدة إدارة الجودة                          نائب مدي

  و منسق الدعم الفني
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 يةلكلاعن ة نبذ
 جامعة القااقيو      الح الةامعة : -

 الح المؤلسة:     كةية العةوم -

 م1974تاكيخ  نشاء المؤلسة:    -

جامعة القااقيو مال ألالل اليةياو التا بدأو بها الدكالة مع  نشاء الةامعة بقتاك  -كةيه العةوم 

. لاد بدأو اليةية بالمبنا االلالا لكانت حينئذ ميونة مال 1974لسنه   18السيد كليس الةمهوكية كاح  

تطوكو اليةية لاصبحت  نةح الحيوان. لاد -النباو -الييمياء -الفيقياء  –خمس ااسام ةا: التياضياو 

 تعمل نةى تحقيو كؤية ل كلالة اليةية ل ةا: ست أقسام علميةتقع إا لت مبان تتيون مال 

 الةيولوجيا.  -6      نةح الحيوان -5      النباو -4     الييمياء -3   الفيقياء  -2    التياضياو -1

نضو ةيئة تدكيس  500لاكثت مال  معمال بحثيا 35معمال لةطالبا  35لتحتوي مبانا اليةية نةى: 

 .تةفة و بحثية مخلمعالنيهح إا تخصصا

 الكلية رؤية 

تسعى كةية العةوم جامعة القااقيو أن تيون مؤلسة معتمدة لكالدة إا مةاالو التعةيح لالبحث 

 دللياااةيميا ل العةما لالخدمة المةتمعية محةيا ل

 الكليةرسالة 

إا  كةية العةوم جامعة القااقيو مؤلسة تعةيمية حيومية تقوم بتقديح بتامج دكالية متطوكة 

د ختيةيال اادكيال نةى المناإسة لتةبية احتياجاو لوق مةاالو العةوم األلالية المختةفة ةندا

ل ااةيميا لمةتمع محةيا االعمل ل باحثيال كلي كفاءة نالية إا اجتاء بحوث نةمية متميقة لخدمة 

 ل دلليا

 :و اهداف الكليةغايات 

 اداء مؤلسا كفء -1

 بيئة تعةيمية متطوكة -2

 مهاكاو نةمية لتقنية متميقة لختيةا البيالوكيوس لالدكالاو العةيا -3

 فاةيح  داكة جودة مفعةةم -4

 أنضاء ةيئة التدكيس لةيئة معالنة كاو ادكاو متميقة -5

 بحث علمي متميز -6

 خدمة مةتمع لمشاككة مةتمعية إانةة -7
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 : والمجاالت البحثية العليا بالكليةالدراسات 

لم لعةات إا .M.Scك )لماةستياةة ت لدكDiplomaتمنح كةية العةوم دبةوماو الدكالاو العةيا)

 ةةدك لملعةا كةية سمةة إقةلام نةا ءبنا قيقااقلا ةامعة تمنح لت .Ph.Dلالدكتوكاب إا إةسفة العةوم  )

م لاناو معتمدة ل التا بدأ العمل بها بداية مال العام 2009مال خال  اللحة  ت.D.Sc) لملعةا إا بلاككتدلا

 آلتية : و التخصصااإا م 2011/2012الدكالا 

 ت:ياضيارلم اقسأوالً: 

 آلتية:ب الشعافي ت ياضيارلالعليا في ت اسادارلوم ابل)أ( د

 . Mathematics-التياضياو  -1

 . Applied Staticsبيقا التء اةحصاا -2

 Computer Science and Applicationsبيقاته اتلآللا ب الحاسا -3

 آلتية:ب الشعافي ت ياضيارلص اتخصوم لعلاه في فلسفة واركتر/دلماجستياجة در )ب(

 .  Pure Mathematicsلبحتة و اياضياالت -.1

 . Applied Mathematicsبيقية التو اياضياكلا.2

 . Mathematical Staticsياضا كلء اةحصاا .3

 .Computer Science-آللا  ب الحاسلم انة .4

 فيزياء:لم اقسثانياً: 

 آلتية : ب الشعافي ء يازلفيالعليا في ت اسادارلوم ابلد ( أ)

  Radiation and Medical Physics.بية لاشعانيه ء أياقإي -1

  Optics and Laserقك .لةيء اياقإو لياكلبصا -2

 New and renewable Energyددة لمتةدة لايدلةاااة الا -3

 Biophysicsية  للحيء اياقلفيا -4

 آلتية :ب الشعافي ء يازلفيص اتخصوم لعلاه في فلسفة واركتر/دلماجستياجة در ( ب)

  Materials Scienceلاد ملم نة  -1

  Radiation and Medical Physicsبية لاشعانية ء  ياقإي -2

  Theoretical Physicsية ظتنء ياقإي -3

  Experimental Nuclear Physicsيبية كية تةللنء ياقإي -4

   Biophysicsية لحيء ياقإي -5

 ثالثاً: قسم الكيمياء:

 آلتية :ب الشعافي ء لكيمياالعليا في ت اسادارلوم ابلد ( أ)

  Applied Chemistryبيقية التء الكيمياا -1
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  Analytical Chemistryلتحةيةية ء الكيمياا -2

  Applied Organic Chemistryبيقية التاية للعضء الكيمياا -3

 Biochemistryية للحيء الكيمياا -4

 آلتية :ب الشعافي ء لكيمياص اتخصوم لعلاه في فلسفة واركتر/دلماجستياجة در ( ب)

  Physical Chemistryكيمياء إيقيالية  -1

  Organic Chemistryية لنضء كيميا -2

  Inorganic Chemistryية لنضك غيء كيميا -3

  Analytical Chemistryتحةيةية ء كيميا -4

 Biochemistryية لحيء كيميا -5

 ت:لنبام اعلم قسرابعاً: 

 آلتية : ب الشعافي ت لنبام العليا في علت اسادارلوم ابلد ( أ)

  Applied Plant Physiologyبيقا اتو ةيا نبالللإسي -1

  Applied Microbiologyبيقية اةيا تلللبيكلميك -2

  Environments, Taxonomy, Floraلاك لفةف لالتصنياللبيئة م انة -3

  Medicinal Plantsبية الو النباتاا -4

  Industrial Microbiology صنانية ةيالللبيكلميك -5

 : آلتيةب العشافي ت لنبام اعلص تخصوم لعلاه في فلسفة واركتر/دلماجسيتاجة در ت ب)

  Plant Physiologyو  لنبااةيا لللإسي  -1

  Environments of Plantلنباتية البيئة ا -2

  Microbiologyلجا للبيكلميك -3

  Taxonomy and Floraلاك إةف لتصني -4

  Genetics and Cell Scienceلخةية م انةلثة لاك -5

 وان: لحيم اعلم قسخامساً: 

 آلتية :ب الشعافي وان لحيم العليا في علت اسادارلوم ابلد ( أ)

  Environmental Scienceبيئية لم نة  -1

  Invertebrates and Parasitologyو  ةيافيو لاياكالإقا -2

  Medical Insectsبية  اكو احش -3

 Breeding and Fish Biologyك  ألسمااةيا لللبيلبية كت -4

 :  آلتيةب الشعافي وان لحيم اعلص تخصوم لعلاه في فلسفة واركتر/دلماجستياجة در ( ب)

  Physiology Of Animalsلان  لحياةيا لللإسي -1
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  Invertebrates and Parasitologyو  فيةياو لاياكالإقا -2

  Comparative Anatomy and Embryologyةنه  كن لايح مقاكتش -3

  Environments of Animalنية  لالحيالبيئة ا -4

  Biology of Cell, Tissue, Genetics ثة لاكللاألنسةة لالخةية اةيا لللبي -5

   Entomology.و  اكحش -6

 جيا : ولولجيسادساُ: قسم ا

 آلتية :ب الشعاجيا في ولولجيالعليا في ت اسادارلوم ابل)أ( د

 Environmental Geologyالةيولوجيا البيئية   .1

 . Geology of Petroleum and Waterلمياب كل  لالبتاةيا لللةي .2

  Mineral Resourcesالثتلاو المعدنية   .3

 :  آلتيةا بلشعا في جياولولجيا صتخص وملعلا فلسفة في هواركتد/رلماجستيا جةدر)ب( 

 Structural Engineering Geologyسية دلهناكيبية كلتاةيا للللةيا -1

  Stratigraphy and Paleontologyو ياكلحفو لابقاالم انة -2

  Environmental Geologyلبيئية  اةيا للللةيا -3

  Geology of Petroleum and Waterلمياب كل  لالبتاةيا لللةي -4

  Applied Geophysicsبيقية التء اياقإيللةيا -5

 Mineralogy, Rocs, Ore Depositو  لخاماب اسلك لكلالصخدن لالمعاا -6

ت بتنامج دبةوم إا الدكالاو العةيا 23ت مال بتامج الدكالاو العةيا منها ندد )83ندد )اليةية تمنح  -

إا  إةسفة العةومت بتنامج دكتوكاب إا 30ت بتنامج ماجستيتإا العةوم لندد )30لندد )

 .المتإو التخصصاو المبينة إا الةدل  

ت مال االب الدكالاو 555ت ندد )2016/2017مقيد باليةية لإو  حصالياو العام الدكالا ) -

 ت االب دكتوكاب61ت االب ماجستيت لندد )284ت االب دبةوم / لندد )210العةيا منهح ندد )

 إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في األقسام العلمية: 

مدرس  مدرس أستاذ مساعد أستاذ القسم

 مساعد

 اإلجمالي  معيد

أستاذ  أستاذ

 متفرغ

أستاذ 

 مساعد

أستاذ م.  

 متفرغ

مدرس  مدرس

 متفرغ

 117 10 12 8 32 7 13 25 16 الكيمياء

 93 10 14 3 17 2 15 19 13 علم الحيوان

 89 8 14 8 29 3 12 10 5 الرياضيات

 96 9 9 _ 30 2 18 15 13 النبات

 82 6 12 3 31 4 9 13 4 الفيزياء

 62 5 7 2 16 2 12 10 8 الجيولوجيا

 539 48 68 24 155 20 79 92 59 اإلجمالي
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 آلية اعداد الخطة البحثيةومنهجية 

 العةوم االلالية كمدخللعةما لدلك البحث ا بأةميةجامعة القااقيو  كةية العةومدكاكا مال  

الخطة البحثية مقتتح جاء كاإه  لالتا تعود بالنفع نةا البشتيةلياإة المةاالو البحثية التطبيقية  كليسا

حيث اكتيقو الخطة نةا تطويت ا 2030-2015الدللة لةبحث  التتاتيةيةمتواإقة مع  2018-2023

 لتطبيقاتها  األلاليةعةوم المعامل بحثييه لتوجيه البحث العةما إا مةا  مال باحثيال ل االميانياو البحثية

بما يحقو بمصت  لمتاحةااداكة المواكد ليون إيها العنصت البشتي ةو االلاس ي لمستدامةالتحقيو التنمية 

 .تضمال تقةيل الفااد لتعتيح العالداداكة كاشدة 

محققا لتؤية لكلالة كةية  2023-2018 ةيةيةلطة البحثية لالتةابة لهذا التوجه كان مقتتح الخ

بان ت 2030-2015الدللة لةبحث العةما ) التتاتيةيةالعةوم جامعة القااقيو لمتضامنا مع كؤية لكلالة 

 محفقة لدانمة بيئة لخةو السعا " ليةيةااليها  نتماتلالة مؤلساو  البحث العةما بمصت لالتا تيون ك

 لأن ييون" اةنسان لكإاةية لحياة بالمةتمع تتتقا مستدامة لتنمية نةمية كيادة يحقو متميق نةما لبحث

 منشودب؛ تطويت نمةية أي  ليها تستند االت التؤية لالتنمية الشامةة يمثل العةما لالبحث التعةيح بيال التبط

  كادة تحقيو نال مسئو  بشتي كألما  بناء يةقمه تطبيقيةو منتةا  لا لبحث العةماا منتومة لإتحوي

 لأن لالتطبيوا العةما البحث بيال الفةوة  قالة ضتلكة نةى مقتتح الخطة ألسي اكما لاالبتياك التةديد

, لدللية كاو التماسلالمؤلساو البحثية المصتية لا الاسام العةمية باليةيةا بيال كامل تنسيو ةناك ييون

 العالاة كاوالمةتمعية  لاألاتاف ليةيةاليحقو الشتاكة بيال  لاةنةاق األداء ليدنح الةهود يوحدبما 

اتخذو اليةية الخطة البحثية  لةنداد .2023-2018ددتها التتاتيةية اليةية لةو احد اةح الغاياو التا ح

 واو نةا النحو التالا:ندة خط

الخطةط البحثيةة لالاسةام  تضةمالتالعامةة لةيةيةة  لمتاجعةة الخطةة البحثيةة إتيو ةنداد تح تشييل  .1

  .باليةية العةمية

اامت االاسام العةمية البحوث تيةيف مال االلتاك الدكتوك لكيل اليةية لةدكالاو العةيا لبناءا نةا  .2

 .لوضع الخطط الخاصة بيل اسح اسام العةمية باليةيةاألب أنضاء ةيئة التدكيس ن مالالةتشييل ب

اام كما  اامت االاسام العةمية باليةية بوضع الخطط البحثية لها ل تح انتمادةا مال مةالس االاسام .3

المختةفة لتحقيو خطته البحثية  العةميةكل اسح بوضع خطة قمنية لتنفيذ االنشطة البحثية ل

ل كلي بعد نقد لكشة نمل لممثةا االاسام العةمية باليةية لتدكيبهح  مصفوإاو النشاا البحثات)

الخطة القمنية التا تحوي النقاا البحثية,النشاااو المختةفة, قمال التنفيذ, مدة  لكيفية نمى نة

 .التنفيذ, المختجاو ,مؤشتاو النةاح ل تياليف التنفيذ

 ااك الخطط البحثية لألاسام العةمية ه البحثية العامة لةيةية إا بوضع الخط إتيو  نداد الخطةاام  .4

ضةةوء امياناتهةةا الماديةةة ل البشةةتية المتاحةةة ل المميةال الحصةةو  نةيهةةا ل كلةةي بعةةد دكالةةة ل إةا 

ل ايضا بعد االاالع نةةا بعةا الخطةط لقطاع العةوم األلالية الخطة البحثية لةامعة القااقيو 
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ليةة مةال خةال  مواعهةا نةةا شةبية االنتتنةت مةع متانةاة ان تيةون ةةذب البحثية ليةياو العةوم الدل

ل  ةتطةويت ل خدمةة المةتمةع المصةتي نامةالخطة متتبطة اكتبااا لةيقا بالتوجهةاو القوميةة ل ب

  .خاصة ل ان تسهح ةذب الخطة إا دنح العمةية التعةيمية باليةية مةتمع المحيطال

اي كاء ل خةةةذ األباليةيةةة أل العةميةةةة ماسةةانةةةا مسةةةتوي األ العامةةةة الخطةةة لمتاجعةةةة منااشةةة  تةةح .5

 .و لةتعديلقتتاحام

خطة البحثية العامة لةيةية ل كذلي الخطةط لةلياو متابعة آبوضع  متابعة الخطة البحثيةلةنة  تقوم .6

 :متابعة اللياو آل مال  .البحثية لالاسام العةمية

  اختيةاك موضةوناو بحثيةةة ب المشةتإون نةةةى التلةالل العةميةة  ئةة التةدكيسينضةاء ةأالةقام

 .الخطة البحثية لةيةيةاالو البحثية لاةداف متواإقة مع المة

  متطةةةب اللةةتيما   جةةتاءاو  تواإةةو ننةةوان التلةالة مةةع الخطةةة البحثيةةة لةيةيةة اتاك نتبةاك

 .التسةيل

  ل مدي اكتبااهةا بالخطةة البحثيةة الخطة البحثية ليل اسح   نةاقتقديح تقتيت لنوي نال مدي

 لةيةية ل الةامعة.

انتمةةادب مةةال مةةةةس اليةيةةة بتةةاكيخ ةةةح  الخطةةة البحثيةةة لةيةيةةةلةنةةة لمتاجعةةة كتيةةب تشةةييل  ح تةة .7

 م.12/10/2017

 

 العلمية البحوث مجاالت و البحثية الخطة محاور

 لةنةة أجتمةاع إةا لةيةيةة العةميةة البحةوث مةةاالو أختيةاك ل البحثيةة الخطةة محةالك تحديةد تةح

لكةالء  لالسةادة ا لالبحةوث العةيةا لةدكالاو اليةية لكيلتاك الدكتوك لاأل بحضوك العةيا باليةية الدكالاو

مةمونة  لضع تح اد ل البحثية الخطة ل متاجعة انداد إتيو ل العةمية األاسام كؤلاء ل ا السابقيال اليةية

 المقتتحة. البحوث اللوياو تحديد الالها نةى تح التى الغاياو مال محددة

 :رئيسية تعتمد خطة البحث علي ثالث محاور

 ت ل الدكتوكاب.االبحاث المستخةصة مال كلالل الماجستي-1

 . المستةة مال المشاكيع البحثيةاالبحاث -2

 .يةمتاكق البحثالبالةامعاو ل العةمية  ل االاسامباليةية العةمية م ااساالبحاث المشتتكة بيال األ-3

 :للخطة البحثيةالغايات  

 البحثية. اةتماماتة ل العةمى القسح تخصصاألخذ إا االنتباك 

 البيئية. ل ةتمعيةالم بالمشيالو البحوث اكتباا 

 العةمية. التلالل ل البحوث نتالج تطبيو اميانية 
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 العالمية. التوجهاو متاناة مع العةمية التلالل ل البحوث لتنفيذ األميانياو تواإت 

 القااناو مع الشكاكة لتعقيق االمجتمع لاحتياجاو التنمية لخاا بالصنانة البحث العةما كبا 

 .المختةفة

 البحوث. اتمام لتسهيل المةتمعية ل المدنية ل ميةالتل األجهقة مواإقة 

 البحوث. متاحل اجتاء اةناء المةتمعية القيح ل المهنية باالخالاياو األلتقام 

 العةما البحث ةقاإة لتعقق االعةما التفكيك تدنم نةمية نقةية لتكلين العةما بالبحث التعةيم كبا  

 .الاالب لدي

 التميق من نا  ملتلي لتحقيو العةما البحث بجلدة ءاالكتقا. 

 البحثية. المةموناو دنح ل باليةية الةمانية البحوث قيادة 

 لنويا. الةديدة التسةيالو إى البحثية لةخطة المقتتحة البحوث بمةاالو االلتقام 

دكالةة  تمةت لاةد ةةذا اغايةاوال ةةذة نةةى بنةاء اللوياتهةا تحديةد نةةى باليةية العةمية األاسام اتفاق تح اد ل

 المةتمعية التى الخدمة دكالة خال  مال البحثية الخطة إا اللوياتة ل المةتمع مشيالو لتحديد نيةالتطال

ل أخةذ كأي ممثةةيال ,امت2019-2015المةتمةع ل تنميةة البيئةة  خدمةة)خطةة  االخيةتة االلنةة إةى اجتيةت

 لةى  وعبعةد التجة للةمةتمع الخاكجا أنضاء اا مةةس اليةيةة ل إةا لقةاء نصةف كةنةا تةح إةا اليةيةة 

 المةةاالو تحديةد تةحل مةال ةةح  ما2030-2015لةعةةوم ل التينولوجيةا ل االبتيةاك    قوميةةال لةتتاتيةيةاال

 .القادمة لنواو الخمس مداك نةى ةذب المتحةة إى األللوية تستحو التى البحثية

 البحثية الخطة تنفيذ فى المشاركة الجهات

 اليةية. نميد 

 البحوث. ل العةيا لةدكالاو اليةية لكيل 

 الطالب. ل التعةيح لشئون اليةية لكيل 

 المةتمع. خدمة ل البيئة لشئون اليةية لكيل 

 العةمية. األاسام كؤلاء 

 معالنيهح. ل التدكيس ةيئة أنضاء 

 باليةية. األكاديمية الهيئة أنضاء 

 العةيا. الدكالاو االب 

 المشتلناو إى ةكمشاكالمدنى ال المةتمع ل المؤلساو ل الهيئاو مال اليةية خاكج مال أنضاء 

 البحثية.

 :يلى ما على يعتمد الخطة تنفيذ

 المالية. االنتماداو توإيت 
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 بحثية. خاماو ل مةهقة معامل مال التحتية البنى توإيت 

 باليةية. العةمية اليوادك لإتة 

 ةامعةةالبحثيةة لمةال خطةة ألالةا البحثية المشتتكة بيال األاسام العةمية ليةية العةوم جةقء  خطةال

قااقيو ل التا تهدف  لى تشةيع التعالن بيال كةياو الةامعة نةى لجه العموم ل بيال االاسام العةمية إا ال

 نةى نقد خطة البحثية لةيةية  لى تشةيع األاسام العةمية ال تةدإكاو اليةية نةى لجه الخصوص. لذلي 

ث كاو الهةدف المشةةتتك لتتكيةةق نةةى البحةةول الكش نمةل مشةةتتكة بةيال األاسةةام المختةفةة بيةيةةة العةةوم 

لتسهيل نهج متعدد التخصصاو ا لتةمع بيال الباحثيال مال مختةف المداكس الذيال يشاككون إةا البحةوث 

     معية.تالبيئية ل المة  كاو الصةة ا للضع نهج مبتيتة لخالاة لحل المشاكل

 تقييم االحتياجات والمجاالت البحثية المشتركة:

ألاسام المختةفة ليةية العةوم نةى المةاالو التالية: البيئةا تتكق خطة البحوث المشتتكة بيال ا

لالمواد الةديدة لمواكد المياب لالقالق ا نانو العةوم لالتينولوجيا النانوية لالطااة لالتينولوجيا الحيويةا 

 .لتغيت المناخا لاكتشاف األدلية لاألغذية لالنمذجة التياضية

 :م المختلفة لكلية العلوم علىتركز خطة البحوث المشتركة بين األقسا

 حماية البيئةا لالمواد الةديدة لمواكد الميابب  ا  بحوث خاصةإ الحديثة التقنياو التخدام.  

 لةقالق  لتغيت المناخ اومى مشتلع. 

 األغذية لالنمذجة التياضيةحفظ اكتشاف األدلية ل.  

  ةالطااة لالتينولوجيا الحيويانتاج  لتينولوجيا النانو تطبيقاو. 

األلالةةية لالتطبيقيةة مةةع العةةوم بحةوث إةا مةةةاالو  بتنفيةذ الخطةة البحثيةةة لةةامعةةتةتةقم كةيةة العةةةوم ل 

كاو أةمية التتاتيةية لمصت. لمال المتواع أن اليثيت مال  ل موضوناو التتكيق بشيل خاص إا منااو

بحثيةة   لةى تةوإيت بيئةة سةام التعةالن بةيال األا ييون لها تأةيت دللا ليهدفلاألنما  المنتةة داخل اليةية 

األمت الذي ليقيد مال ةذا النشاا نال اتيةو تحسةيال الةتخدام المةواكد المتاحةة. إةا ةةذا الصةددا  منالبة

المشةةاككة إةةا  معيةةديالتشةةع اليةيةةة أنضةةاء ةيئةةة التةدكيس نةةةى حةةد لةةواءا لالمدكلةيال المسةةانديال لال

 .البحوث

 لالقسام العلمية  المجاالت البحثية

 االت البحثية لقسم النبات:المجأوالً: 

ل المييتلبيولوجا نةوم النباو لةبحوث الةديدة ل المبتيتة إا لتهيئة المناخ إيتة   اسح النباو تبناي

 التاليه: ةاالوتتكقو خطة القسح البحثيه إا الم

 الميكروبيولوجي .1
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 Hospitals, Community) لبيئاو المختةفةاالممتضة إا ل الفطتياو دكالة انتشاك البيتيتيا  -

, Food, Water, Soilت. 

  .او البيئةوةمةلالحيوية معالةة الإا  ل الفطتياوت يتيتيايالناو الدايقة )البالتخدام ال -

الةديدة مال البيتتيا ل  متتيةمواد النانوالالتخدام التينولوجيا الحيوية ل نةوم النانو إا انتاج  -

  .ل تطبيقاتها ل الفطتياو ل الطحالب ميسيتاواالكتينو

 .التخدام البيتتيا الصديقة كبدالل حيوية لحفظ االغذية ل مقالمة المييتلباو الممتضة ل السامة -

 .دكالة االمتاض الفطتية لةنباو ل التحداث اتق حيوية لمقالمتها -

انتاج متكباو لها التنساخ جيناو مسؤلة نال التخدام اليالناو الدايقة ل البيولوجيا الةقيئية إا  -

  .تطبيقاو نالجية

 التخمتاو المييتلبية ل التخدامها إا انتاج المضاداو الحيوية ل االنقيماو المييتلبية. -

دكالة الفةوكا المييتلبية ل انواع الفيتللاو ل البيتتيا ل االكتينوميساو ل الفطتياو بمحاإتة  -

 . ل اتق مقالتها خاصة المةوةة لةبيئة ل المتتبطة بصحة االنسانالمنااو المحيطة الشتاية ل

كوليةة لمواجهة خطوكة انتشاك ايقة الممتضة دالتحداث اتق بديةة لمقالمة ل نالج اليالناو ال -

 ظاةتة مقالمة المضاداو الحيوية. 

 الطحالب النباتية .2

البيولوجيا الةقيئية لتقةيل مخاات المةوةاو البيئية ل تةوث المياب  مال التحداث الطتق المختةفة -

واد الفعالة بها بالتغاللها إا مةاالو التغذية ل الطبانة ل انتاج بالتخدام الطحالب ل تقديت الم

 .الغاق الحيوي

دكالة التنوع الحيوي ل دينامييية مةتمعاو االنشاب البحتية ل الهالماو الطحةبية ل توقيعها  -

الةغتاإا إا البيئاو االمالية إا ااةيح شتق الدلتا ل المنااو المحيطة إا منطقة اناة السويس ل 

 حت االحمت ل ليناءا بالتخدام البيولوجيا الةقيئية ل المعةوماتية الحيوية.الب

 الخلية و الوراثة .3

التخدام تقنياو الهندله الوكاةيه ل البيولوجيا الةقيئية إا دكالة الخةية النباتية ل نمل ختلط  -

 .لكاةية لةنباتاو المصتية ل خاصة االاتصادية بمحاإتة الشتاية

النباتية المنتشتة إا ااةيح شتق الدلتا ل التعتف نةى االصو  الوكاةية ل  دكالة لكاةة العشالت -

 منشأةا.

  البيئة النباتية .4

 دكالة التنوع البيولوجا لةبيئاو النباتية المختةفة إا ااةيح شتق الدلتا ل ما حوله.  -

ت ل التا دكالة اليساء الخضتي ل العوامل البيئية المتحيمة إا توقيع النباتاو إا المنااو البي -

 تدكس مال ابل.لح 
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التخدام التقنياو الحديثة إا دكالة البيئة النباتية ل تصنيف النباتاو القةتية ل الالقةتية ل  -

 .الفةوكا النباتية المصتية ل خاصة إا المةتمع المحةا

 فسيولوجيا النبات .5

كيمياء  إا دكالة إسيولوجيا ل تTissue culture) قكانه االنسةة النباتيةتقنية التخدام  -

 .النباتاو القةتية ألنتاج مواد كاو ايمة غذالية ل ابية ل صنانية

ت إا المعمل ل التخدام تقنياو جقيئية Tissue cultureالتقكاع ل اكثاك االنسةة النباتية )  -

 اللتنساخ الةيناو النتاج مواد كاو ايمة ابية.  

المحاصيل القكانية  يةو ل انتاجنم لقيادةتستخدام البيولوجيا الةقيئية إا دكالاو تطبيقية  -

 .الهامة

دكالاو نةى تأةيتو منتماو النمو ل الهتموناو النباتية نةى نمو ل انتاج النباتاو القكانية  -

 المختةفة.

  تطبيقاو لتينولوجيا النانو إا مةا  النباتاو القكانية.  -

الفالدة التطبيقية الصنانية  دكالاو إا مةا  الييمياء النباتية نةى المتكباو الثانوية النباتية كاو -

 ل الطبية ل التخدام البيولوجيا الةقيئية إا تحسينها ل قيادة انتاجها.

 تصنيف النباتات الزهرية .6

 دكالة تصنيف ل مقاكنة الفةوكا المصتية ل مقاكنتها مع مثيةتها إا العالح. -

ا منااو إمال حيث الشيل التاةتي ل التييب التشتيحا كصد ل دكالة الفةوكا المصتية  -

ل كاو التتلف الحادة الصحتاء الغتبية ت -ليناء -)الصحتاء الشتايةالمحمياو ل البيئاو البيت 

(extreme conditions in salt marshes and alkaline lakes ت . 

 : لقسم الكيمياء المجاالت البحثيةثانيا: 

 :االبحثية ل ةا كما ية ةاالوالمندد مال  تتكقو خطة القسح البحثيه إا

 الكيمياء الفيزيائية  .1

 .الييمياء اليهتبيه ل تاكل المعادندكالة  -

 .قكيمياء السطوح ل الحفدكالة  -

 الييمياء الضوليه ل تقيمها البيولوجا -

  الكيمياء العضوية .2

 .كيمياء البتتل  ل الغاق كالة د -

 .إا نالج االلكامتها ستخالصاالنشاب الطبية ل مالييمياء النباتية لدكالة  -

الحةقيه الغيت متةانسه الحةقه كاو النشاا البيولوجا ل المةموناو الفعاله ل التخدامها  المتكباو -

 .إا مةا  تصنيع الدلاء
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تحةيل المياب ل تنقية مياب الصتف الصحا بالتخدام بعا المتكباو العضويه كاو المةمونه  -

 .الفعاله

 الكيمياء الغير عضوية .3

 .نومتتيهكيمياء تينولوجيا االلمنت ل المتكباو النا -

 ابتياك اتق لتحسيال خةطاو االلمنت ل تقةيل تيةفة االنتاج. -

 دكالة اتق حماية حديد التسةيح.   -

  لكيمياء التحليلية ا .4

 تقديت ل  قالة العناصت الثقيةة مال المياب ل التتبة ل النباتاو. -

 تقديت األدلية بأشيالها الخام ل التتكيباو الصيدالنية المختةفة. -

 الييمياء الخضتاء. تطبيقاو حديثة إا -

 التحةيل الطيفا يالتخدام متكباو حديثة مثل اواند الشيف ل األقل داي. -

 Ion selectiveالتحداث أاطاب انتقالية لةيشف نال األيوناو ل األاطاب المختةفة) -

electrode.ت 

 التخدام بوليمتاو حديثة التحضيت ةقالة ل التخةص مال المةوةاو إا الماء ل التتبة. -

لتخدام متكباو نانومتتية إا التقديت الدايو لةعناصت ل  قالة األصباغ مال العيناو تطبيو ا -

 المختةفة. 

 صناعيه و التطبيقية الكيمياء ال .5

 ل تطبيقاتها الصنانية  بحوث إا مةا  النانوتينولوجا  -

 بحوث إا مةا  البوليمتاو الصنانية ل تأةيتةا نةى الخاليا الحية. -

  كيمياء الحيويةال .6

 .كةوتيداو ل تقيمها البيولوجاوالني كيمياء -

 .التخدام الخاليا الةقنيه ل النانوتينولوجا إا نالج بعا االمتاض -

 لقسم الجيولوجياالمجاالت البحثية ثالثاً: 

 يهتح اسح الةيولوجيا بالمةاالو التالية: 

  جيولوجيا المياه .1

 .لمستدامةدكالة جودة ل خصالص المياب الةوإية ل اداكتها إا اااك التنمية ا -

 .دكالة التغيتاو المناخية ل تأةيتةا المستقبةا نةا المياب الةوإية ل المواكد الطبيعية  -

توإيت مواكد مالية بديةة نال اتيو معالةة مياب الصتف الصحا ل تحةية مياب البحت ل انادة  -

 .شحال الخقناو الةوإية

 .خطوكة لةخقاناو الةوإيةدكالة مصادك تةوث المياب السطحية ل الةوإية ل تحديد ميامال ال -



 م2023-2018جامعة الزقازيق  –الخطة البحثية لكلية العلوم 

16  
 

 .التيشاف ل تقييح اميانياو المياب الةوإية إا المنااو الصحتالية -

  .تطبيو تنقية النتالت المشعة ل البيئية إا تنمية ل اداكة المياب إا منااو االلتصالح الةديدة -

 دارة الثروة المعدنية:الجيوفيزياء وإ .2

ل تقيمها ل تقةيل الفااد إا االنتاج مال خال  الدكالاو اكتشاف الثتلاو المعدنية يهدف ةذا المةا   لى 

 ل يشمل:  الةيوكيميالية ل الةيولوجية

 .التيشاف ل تقييح نطاااو التمعدن إا الصخوك المصتية  -

 .التواقن بيال المتطةباو التنمية ل نمةياو التختاج المعادن لةحفاظ نةا الثتلة المعدنية دكالة  -

تختيط نطاااو التمعدن إا الصخوك المصتية بالتخدام االلتشعاك نال بعد ل المسح  -

 الةيوإيقيالا الةوي

 كإع جودة الخاماو المعدنية لخدمة الصنانة ل كإع القيمة المضاإة -

تختيط صخوك التكيقة المعقدة بالصحتاء الشتاية ل الغتبية ل شبه جقيتة ليناء بهدف التعتف  -

ة ل العالااو الحةقية بينها اللتنتاج البيئة التيوينية ل االحداث الةيولوجية نةا  الوحداو الصختي

  .لها

اياس التوقيع االشعانا لصخوك الةتانيت الحديث ل البتكانياو القةوية ل اجسام البةماتيت  -

 .بالصحتاء الشتاية ل ليناء كمصدك اللا ل الالا لتمعدناو العناصت المشعة 

 .لالب الوديان ل تحديد تتكيقاو  العناصت كاو القيمة االاتصاديةا لتلالتنقيب الةيوكيميا -

دكالة تتكيب المعدنا ل االشعانا لتلالب الخاماو المشعة بالصحتاء الشتاية ل الغتبية ل  -

  .بشما  الدلتا ليناء ل تقييح التما  السوداء

 .تكيقلا لنواتج التل الييميا المعدنا دكالاو لطتق تتكيق كلالب الخاماو المختةفة ل التحةيل -

ل ’ ايالاو إيقيالية ل معدنية ل كيميالية لةمعادن الصنانية مثل الفةسباكاو ل المييا, التةي  -

الباكيت , اليالويال , الطفةة , التمل القجاجا ل الذي يدخل إا صناناو السيتاميي , االلمنت , 

 .الحتاكياو , القجاج , المواصالو اليهتبالية

 .بتتلجتاإيه خصالص إيقيالية لصخوك التخام المصتية دكالاو جيوكيميالية -

 مجال البترول و الطاقة: .3

المساندة إا تةبية متطةباو خطة التنمية المستدامة مال الطااة نال اتيو  يهدف ةذا المةا   لى

  ل يشمل: االلتفادة مال االنتاج المحةا لةبتتل  ل الغاق الطبيعا

 .تةمعاو بتتللية جديدة جيولوجية ل جيوإيقيالية اللتيشاف ةكالد -

 .تقييح الخقاناو البتتللية الحالية لقيادة االنتاج -

 .دكالاو جيولوجية ل جيوكيميالية لصخوك المصدك ل تقييح التةمعاو البتتللية -

  .حواض التلوبية إا مصت ل دكالة اميانية تواجد البتتل  ل الغاق الطبيعااالختيط ت -
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 ة المجتمع:خدمدورهم في البيئة و طبقات األرض و  .4

كإع الونا بشان حماية المواكد الطبيعية ل الحد مال التغيتاو المناخية بهدف  يهدف ةذا المةا   لى

 ل يشمل: توإيت بيئة نتيفة ل امنة ل صون المواكد الطبيعية ل تقديح حةو  لةمشاكل المةتمعية

 ا.حد مال مخااتبدكالة تأةيت التغيتاو المناخية نةا دلتا النيل ل السواحل الشمالية ل ال -

دكالة التنبؤاو باليواكث المحتمةة ل اةاكةا البيئية ل المةتمعية مثل السيو  ل الفيضاناو ل  -

 .القالق  إا النطاااو النشطة

 .جيولوجية لةمحمياو الطبيعية إا مصتة دكال -

 .جيولوجية ل جيوإيقيالية لةموااع اآلةتية لةيشف ل حماية اآلةاك المدإونة ةدكال -

 .لص التتبة ل تقييح ظتلف االنشاءاو إا المدن الةديدةدكالة خصا -

  .دكالة مخاات الصتف السطحا ل المداإال الصحية كمصدك مال مصادك التةوث البيئا -

 المجاالت البحثية لقسم الفيزياءرابعاً: 

 يه:الالتالبحثية المةاالو ح اسح الفيقياء بتيه 

 مجال الفيزياء النووية : .1

 .ولية المنتةة مال السييةوتتلندكالة بعا التفانالو الن -

تطويت بعا مقاييس الةتناو االشعانية بالتخدام تقنية التنيال الدلكانا ل اميانية التخدامها  -

 .إا المعالةاو االشعانية

التقييح النيتتلنا لواود الثوكيوم المستخدم إا تصميح تفانالو الضغط المالا تنتيح خصالص  -

 .االداء لةسيماو معةةة 

 .ية الماء لةختالانة الوااية لالشعاع بوالطة تقنياو التصويت النيتتلنا ل الةامادكالة نفاك -

 .التحةيل النيتتلنا لمةمعة لاود مفانالو الماء المغةا المتقدم -

 D-T.ل المواد المحتوكة بالتخدام مولد النيتتلناو اليشف نال المتفةتاو  -

 .البيئية بالتخدام تقنياو نولية ككيةدكالاو حو  المحتوي العنصتي لبعا المواد البيولوجية ل  -

 .تطويت بعا مواد التةتيبية المستخدمه إا العالج باالشعاع -

 .دكالة حالة حت الحتجة ل الباكمتتاو النيتتلنية الدينامييية لمفانالو المنقادة بالعةالو -

 .دكالة الخواص الفيقيالية لبعا كواشف االةت النولي بةسيماو النفاكاو الطااة المتولطة -

 .اياس التادلن إا التتبة ل المياب إا االماكال المختةفة بالتخدام الفاجاكد -

 .التخدام النماكج النولية ل الطتق االحصالية لدكالة التتكيب النولي -

 مجال البوليمرات و الطاقة الشمسية : .2

تحضيت نيناو بوليمت بطتق مختةفة مع دمج بعا صبغاو الةيقك إا البوليمت اللتخدامها إا  -

 .ا  المةمعاو الشمسية مة
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دكالة الخواص الضولية ل اليهتية ل المييانييية ل تاةيت االشعة الفوق بنفسةية ل اشعة جاما  -

 .نةا ةذب المواد

 .دكالة تطبيقاو نيناو البوليمت المحضتة إا مةا  الطااة الشمسية مع التطبيو الحةقا -

ال دمج المواد   copolymerل نيناو   polymer compositeتطويت اتق تحضيت نيناو  -

 .العضوية ل الغيت نضوية

 لتطبيو النانوتينولوجا إا مةا  الطااة الشمسية   nano compositeتحضيت نيناو  -

 .ل تطبيقاتها إا مةا  الطااة الشمسية   quantumتحضيت نيناو  -

ل كذلي المدمج به   quantum dotتحضيت شمسية باللتييية مال البوليمت الموصل المدمج ب  -

fulerene C60 ل اياس كفالتها اليهتبية. 

 مجال اشباه الموصالت  المغناطيسية  .3

 .دكالة بعا الخواص المغناايسية لةمتكباو النانومتتية ل مييتلمتتية  -

 .دكالة خواص العق  اليهتبا لتةي المتكباو النانومتتية ل مييتلمتتية -

 .ةا  الطبا العالجا لالمتاضدكالة التخدام المتكباو النانومتتية ل المييتلمتتية إا م -

 .التتكيب االليتتلنا ل النطااا لشبه موصل بةوكي -

 مجال مواد النانو .4

 .تحضيت بعا متكباو الفتيت نةا الصوكة النانومتتية -

 .دكالة الخواص اليهتبية ل الحتاكية لةمتكباو النانومتتية ل المييتلمتتية  -

ة إا بعا المةاالو التينولوجية المتقدمة دكالة التخدام المتكباو النانومتتية ل المييتمتتي -

 .مثل االتصاالو ل المييتلليف

دكالة تحو  متكباو الفتيت مال التتكيب النانومتتي الا تتكيب المييتلمتتي بوالطة حيود  -

 .االشعة السينية ل التحةيل الحتاكي التفاضةا ل المييتلليوب االليتتلنا المالح ل الناإذ

  .دة ل دكالة تتكيبها البةوكي ل الخواص الفيقيالية لهاتحضيت بعا المتكباو المعق -

تحضيت بعا متكباو الفتيت النانومتتية اللتخدامها إا اليشف نال بعا الغاقاو الضاكة  -

 .لةبيئة

 مجال االغشية الرقيقة .5

 .دكالة الخواص التتكيبية ل اليهتبية لالغشية التايقة مال بعا المواد -

 .ية ل الحتاكية لبعا المواد المعقدةدكالة الخواص التتكيبية ل اليهتب -

 .تالإية التحةيل العناصتي بالتخدام التقنية الال  -

 .التنتاج التصتف الحتاكي لةغاقاو النقية ل الخةيط -
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 .اشيا  تيامةية باكامتتية ل خصالص تحةيةية لنتتياو المتلنة الحتاكية -

 مجال علم المواد .6

 .اكية لسبالي الةحام الخالية مال التصاصدكالة الخواص التتكيبيه ل المييانييية ل الحت -

 .دكالة الخواص التتكيبيه ل المييانييية ل الحتاكية لسبالي الصةب -

 .دكالة الخواص اليهتبية ل اليهتلحتاكية لبعا السبالي -

 مجال الطيف و البالزما .7

 ت.خصالص ايفية-خصالص كهتبية)دكالة خصالص بالقما التفتيغ المتوةج  -

 .قما التفتيغ المتوةجتطبيقاو نةا خصالص بال -

 مجال الفيزياء الحيوي  .8

دكالة جميع الخواص الفيقيالية لميوناو جسح االنسان مثل الضغط )لةدم ل العيال ل المثانةت ل  -

لتنة تدإو الدم , ل المتلنة ل المتانة لةعتام ل كهتبية الةهاق العصبا ل االشاكاو اليهتبيه 

 .ة الةسحبالةسح , ل التتكيب الةقيئا لميوناو انسة

الدكالة ل التدكيب نةا جميع االجهقة  الطبية التا تعمل نةا الاس إيقيالا ل كلي لتشخيص ل  -

 .معالةة االمتاض المختةفة

دكالة الةتناو االشعانية المسموح بها إا العالج ل التشخيص ل كيفية الحصو  نةيها ل  -

 .الوااية منها

: المةاالو المغناايسية ل اليهتلمغناايسية ل دكالة جميع التواةت الفيقيالية إا البيئة مثل  -

اليهتبية ل الموجاو اليهتلمغناايسية ل تحديد ل دكالة تاةيتةا نةا جسح االنسان ل كيفية 

 .الوااية منها

انتاجية قيادة بغتض  القكانية ليصامحبعا الدكالة تاةيت النيتتلناو الستيعة نةا  -

 .ليصاالمح

نةا انباو بعا انواع الحبوب ل تحديد الةتناو التا ادو    x-rayدكالة تاةيت اشعة جاما  -

 .الا قيادة االنباو ال القضاء نةا بعا اليالناو التا تواف االنباو

  .دكالة تاةيت النيتتلناو الستيعة نةا بعا اليالناو الدايقة -

  .ةتتق نةا اليالناو الحية 50دكالة تاةيت المةا  المغناايسا المتتدد  -

 .او المحمو  نةا اليالناو الحيةدكالة تاةيت موج -

ةتتق نةا اليالناو الدايقه ل نةا  50دكالة تاةيت المةاالو اليهتبية الناتةه نال التياك المتتدد  -

 .النباتاو المختةفة
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 الرياضيات المجاالت البحثية لقسم خامساً: 

الخطط البحثية  بهح ملكليسية تتيا مةاالوأكبعة هتح بجامعة القااقيو ي -اسح التياضياو بيةية العةوم 

 ل ةا كما يةا:معتح أةداف خطة الدللة إا مةا  البحث العةما ةذب المةاالو تغطا ةقسح. ل ل

  الرضيات و االحصاء .1

دكالاو بيئية مال جهة تقديح نماكج كياضية ل تشمل تOrder Statistics)االحصاءاو المتتبة  -

 .ال ماء ال تتبة محيمة لةمةوةاو المختةفة التا تصيب البيئة لواء ةواء

 .ت climate changeتقديح نماكج كياضية محيمه لةتغيتاو المناخية ) -

 .النمذجة التياضية لةطعام)مواكد ل التهالك ت -

  الرياضيات التطبيقية .2

 .ةمساندة إا تقةيل نسبة التةوث إا البيئةدكالاو ل -

طالتاو ل الغواصاو معالةة بعا المشاكل الصنانية الموجودة إا مةا  البتتل  ل الدكالاو ل -

 .ل المفانالو الذكية

دكالة بعا النماكج التياضية الخاصة بالنانو تينولوجا إا نتتية مييانييا المتلنة الحتاكية   -

 .ل تطبيقاتها المختةفة إا صنانة الطالتاو ل غيتةا

 دكالة الحتكة التةمعية ل بعا نماكج المعدالو التياضية التا تصف لتيان الدم ل السوالل ل -

 .تطبيقاتها إا إيسولوجيا الةسح

 دكالة نتتية التصادم بيال الةسيماو ل تطبيقاتها إا الفيقياء الذكية ل النولية ل الةقيئية -

 .دكالة نتتية اليح المغناايسية ل تطبيقاتها إا الفيقياء النولية ل الذكية -

  الحاسب االلي .3

ت ل التسةسل Blastبيقاو التشابه)ت ل تطBioinformatics) الحيوية يةابحاث إا مةا  المعةومات -

(Sequencing. ت 

 تعييال البصمة الوكاةية لةةيناو.ابحاث إا  -

 ابحاث إا التخدام لغة البتمةة إا معالةة الصوك ل تعييال يصمة العيال ل تطبيقاتها.  -

 .الذكاء االصطنانا ابحاث إا -

  الرياضيات البحتة .4

 .تتية االلتقتابيةموضوناو النتتية التمادية ل النتبولوجا )ونةح الت -

نتتية المعادالو التفاضةية ل المعادالو التيامةية ل بحوةها المنصبة ل المتتبطة بمةا  ميانييا  -

  .اليح ل الموالع ل المتلنه
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تنصب مةهوداتها نةا تنمية العةح لخدمة إتلع التحةيل الدالا لنتتياو الةبت المةتد ل -

 .التياضياو المختةفه

  الحيوان حثية لقسم علمالمجاالت البسادساً: 

 :التالية ل تتضمال الخطه المةاالو البحثية

 الطفيليات: .1

دكالة افيةياو االلماك إا بعا مال مياب محاإتة الشتاية ل كذلي مياب بيئاو مالية مختةفه, ل  -

 بيان مدي تأةيتةا بالعوامل البيئية المحيطة بها.

لمحيطة ل مدي انتشاك تةي الطفيةياو ل مستأنسة إا البيئة االدكالة افيةياو بعا الحيواناو  -

 تأةيتةا نةا صحة االنسان ل كذلي صحة الحيوان المصاب.

دكالة افيةياو المياب المستخدمة إا الشتب, ل بيان مدي ماللمة تةي الماء لاللتخدام االدما ال  -

 كانة .تخدام الحيوانا ل كذلي مياب الصتف المعالةة ل بيان مدي ماللمة التخدامها إا القلاال

 .تقييح الخاليا الةذنية كمادة مساندة لةتصحيال ضد الطفيةياو بعد اجتاء العدلي التةتيبية -

 التخدام جقيئاو النانو إا التحصيال  -

اتق دكالة التقنياو الحديثة إا تشخيص بعا االمتاض الطفيةية ل تحديد مدي انتشاكةا ل  -

 الوااية منها.

 الالفقاريات  .2

البيئية نةا اليالناو الالإقاكية االكضية ل المالية ل التخدام  دكالة تاةيت بعا المةوةاو -

 الالإقاكياو كمؤشت حيوي.

مياإحة بعا االإاو الالإقاكية كالقوااع االكضية التا تسبب اضتاكا بالغة لةمحاصيل القكانية  -

 بالتخدام اتق امنة ال تشيل خطتا نةا صحة االنسان ل اليالناو االختي

اكب ل العناكب المنتشتة إا محاإتة الشتاية ل التحداث اتق دكالة لمية بعا العق -

 لمياإحتها. 

السيطتة نةا انداد االلتاكوقا المياب العذبة التا تمثل خطتا نةا البيئة المالية ل كالناتها ل كلي  -

 بالتخدام تقنياو حديثة كتقنية النانو.

ة كقناديل البحت ل الشوكياو التخالص بعا المنتةاو كاو االةمية الطبية مال اليالناو البحتي -

 الةةد كمضاداو االلتهاباو ل الستاان .

التعالن مع االاسام االختي إا اليةية كقسح النباو ل الييمياء ل الفيقياء البتياك اتق مشتتكة  -

لةقضاء نةا الالإقاكياو الضاكة كالتخدام بعا المتكباو الييميالية ل االشعة ل المستخةصاو 

 بية .النباتية ل المييتل

 ختالف بيال انواع الالإقاكياو. االالتخدام تقنياو البيولوجيا الةقيئية لدكالة دكجة القتابة ل  -
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 التشريح المقارن .3

مقاكنه بالتخدام المةهتيال االليتتلن المالح ل الناإذ إا دكالاو نسيةية نةا اجهقة التقبا   -

 الييميالا إا الحيواناو الفقاكية المختةفة. 

المةهتيال االليتتلن المالح ل الناإذ إا الدكالاو النسيةية نةا تشييل ل  مقاكنة بالتخدام -

 تطويت االلنان إا الحيواناو الفقاكية. 

 فصالل.المقاكنة لدكالاو نسيةية ل منانية  -

 تأةيت المبيداو ل المعادن الثقيةة نةا االجهقة المختةفة لةحيواناو الفقاكية المختةفة. دكالة  -

 علم و ظائف االعضاء .4

 العوامل الخاكجية ل البيئة المحيطة نةى لظالف االنضاء.دكالة تاةيت  -

 االنضاء. نتح التغذية نةى لظالفدكالة تأةيت  -

 لاو بيولوجية ل إيسولوجية نةا التدميت الناتج نال ضغط االكسدة نةا اليبد ل اليةا دكا -

  .سمحالتد ض لةواايةدكالة إسيولوجية حو  تاةيت التخدام بعا المستخةصاو النباتية  -

او عالجبعا الالدلك التحسينا المحتمل لبعا المتكباو نةا االةاك الةانبية لدكالة  -

 .المستخدمة

 ل منانية نةا تاةيت المبيداو الحشتية إا الحيواناو. دكالاو إيسولوجية -

 دكالاو نةا التغيتاو البيوكيميالية ل الفسيولوجية التا يحدةها االشعاع  -

 تةوث مواكد المياب العذبة المصتية بالمعادن الثقيةة .وجية لدكالة المؤشتاو البيول -

 الحيواناودكالاو تنالةية ل إيسولوجية نةا  -

 دكالة اتق التشخيص المبيت لاللكام ل التحداث اتق نالجية.  -

 .التخدام الةةوتاةيون إا التشخيص المبيت لستاان الثدي -

 .الحشرات و ناقالت االمراض .5

 .المياإحه البيولوجية  -

 .ياإحة الحشتاو التا تصيب المحاصيل الحقةية ل البستانية ل الحبوب المخقلنهم -

 
 .الحشتاو ل اتق مياإحتها تقنياو حديثة إا دكالة إيسيولوجيا التخدام -
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 مصفوفة االطار المنطقي

Code مجال البحوث 

 )الهدف(

األنشطة و فرق العمل  المخرجات

 المشتركة

 يةالميزان

 المطلوبة

-)تمويل ذاتى

-كلية

 مشروعات(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

البيئةا لالمواد الةديدة لمواكد 

المياب لالقالق ا نانو العةوم 
لالتينولوجيا النانوية لالطااة 

لالتينولوجيا الحيويةا لتغيت 
المناخا لاكتشاف األدلية 
 لاألغذية لالنمذجة التياضية

 

 

 
نشت أبحاث نةمية إا 

 مةاالو
البيئةا لالمواد الةديدة 
لمواكد المياب لالقالق ا 

 لتغيت المناخ
 

 اسح الةيولوجيا
جيولوجيا  الةيوإيقياءا)

نةح ابقاو  نةح المعادنا الميابا
 تاألكض

250000 

 اسح النباو
 )األحياء الدايقة النباو ل نةح(

260000 

 250000 اسح نةح الحيوان

 اسح الييمياء

 الييمياء الحيويةتاء ل الييمي)

220000 

 اسح التياضياو
نةوم  )التياضياو لاةحصاء ل

 الحالب اآللات

180000 

 

نشت أبحاث نةمية إا 
نانو العةوم مةاالو 

لالتينولوجيا النانوية لالطااة 
لالتينولوجيا 

 الحيويةالاكتشاف األدلية ل

 األغذية لالنمذجةحفظ 

 اسح الفيقياء

يةا نانو الموادا الفيقياء النول)
 تالفيقياء الحيوية

290000 

 اسح الييمياء
 )الييمياء الحيويةت

35000 

 اسح النباو
 ) األحياء الدايقة او ل النب نةح(

75000 

 65000 اسح نةح الحيوان

نشت أبحاث نةمية إا 
 النمذجة التياضية مةاالو

 القالق  ل لتغيت المناخت )

 اسح التياضياو
ضياو لاةحصاءا نةوم )التيا

 الحالب اآللات

85000 

 –جيولوجيا المياب  -الةيوإيقياء

 جيولوجيا البتتل 

50000 

دنح التاليف لالنشت العةمى  
او نيلاأللتخدام األمثل ألميا

لن العةمى بيال االيةية لكلي بالتع

 األاسام العةمية باليةية.

انشاء جالقة نةى مستوى 
اليةية ألإضل مقا  نةمى 

لالتعالن بيال األاسام العةمية 

 المختةفة.

األنالن نال جالقة ألإضل 
مقا  نةمى لالتعالن بيال 
األاسام العةمية المختةفة 

-لتخصيص التمويل االقم لها
 نميد اليةية

300000 

دنح التاليف لالنشت العةمى  
 مية  المواكد الذاتية.نلت

انشاء مةالو نةمية دلكية 
 متخصصة محةيا ل دلليا

ل مةةس اداكة لتحتيت تشيي
المةةة العةمية لتخصيص 

متاجعيال إى مختةف 
لكيل اليةية –التخصصاو 

لكيل اليةية -لةدكالاو العةيا 
 ة لخدمة المةتمعئلشئون البي

50000 
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 يأنشطة الجدول الزمن

 

 رصد المؤشرات

 األهداف مؤشر اإلنجاز مؤشر النجاح

 

 
 

 النشت الدللا
& 

لتأكيد مصادك مختةفة مال المعةوماو 

 الفعةية
& 

 اياس كضا العميل
& 

تواإت المعامل البحثية لانتماد اتفااياو 

 تةفةالشتاكة مع الةهاو المةتمعية المخ
& 

  الدللا ألإضل مقا  نةمىالنشت 
لالمحةى لالتعالن بيال األاسام العةمية 

 المختةفة.

نشت أبحاث نةمية مشتتكة إا مةاالو 

البيئةا لالمواد البيولوجية الةقيئية ل 
الةديدة لمواكد المياب لالقالق ا لتغيت 

 المناخ

 

البيئةا لالمواد الةديدة لمواكد 
 يا النانوتينولوج المياب لالقالق ا

لالطااة لالتينولوجيا الحيويةا 
لتغيت المناخا لاكتشاف األدلية 

األغذية لالنمذجة حفظ ل

  التياضية

نشت أبحاث نةمية مشتتكة إا مةاالو 
نانو لالطااة لالتينولوجيا تينولوجيا ال

األغذية حفظ الحيويةالاكتشاف األدلية ل

 لالنمذجة

 نشت أبحاث نةمية مشتتكة إا مةاالو
 النمذجة التياضية

القالق  ل تغيت المناخت )  

توقيع الةوالق التحفيقية ألإضل مقا  
نةمى لالتعالن بيال األاسام العةمية 

 المختةفة.

تنمية الماكد الذاتية لاأللتخدام 
األمثل ليل المتاح المياناو 

اليةية لمحاللة تطويتةا 
لاألكتقاء بالمستوى العةمى 

باليةية.لتطويت المداكس العةمية   

انشاء مةالو نةمية دلكية متخصصة 

 .محةيا ل دلليا

دنح دنح التاليف لالنشت العةمى 

 لتنمية  المواكد الذاتية.

                                                            

 يعتمد                                                              

 أ.د. نميد اليةية                                                            

 

Code النشاط األساسي 
 الفترة المقترحة )بالشهر(

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Ia1  نشت أبحاث نةمية مشتتكة إا

البيولوجية الةقيئية ل  مةاالو
البيئةا لالمواد الةديدة لمواكد 

 المياب لالقالق ا لتغيت المناخ

* * * * * * * *     

Ia2  نشت أبحاث نةمية مشتتكة إا
تينولوجيا النانو لالطااة مةاالو 

لاكتشاف  لالتينولوجيا الحيوية

 .ةاألغذية لالنمذجحفظ األدلية ل

* * * * * * * * * * * * 

Ia3  نشت أبحاث نةمية مشتتكة إا
 النمذجة التياضية مةاالو

 القالق  ل لتغيت المناخت )

      * * * * * * 

Ia4  انشاء جالقة نةى مستوى اليةية
ألإضل مقا  نةمى لالتعالن بيال 

 األاسام العةمية المختةفة.

* * * * * * * * * * * * 

Ia5 نةمية دلكية مةالو  انشاء
 متخصصة محةيا ل دلليا

* * * * * * * * * * * * 


