
6102/6102الخطة التنفيذية لوحدة ادارة المشروعات بالكلية للعام   

 التاريخ النشاط مسئول التنفيذ المخرجات
انشاء مختبر البحاث االحماض تم 

لٌكون نواه الكتشاف الكلٌة النووٌه فى 
تطوٌر عقاقٌر لعالج  االدوٌه الجدٌده

 امراض مثل فٌرس سى واالنفلونزا

 مدٌر الوحدة 
 الفرٌق التنفٌذي للوحدة 

 الباحث الرئٌسً للمشروع
بد هللا السيد عبد هللاد/ع  

 قسم الكٌمٌاء

مشروع  من متابعة الموقف الحالً
إَشاء يختبش  2962بُاء قذساث سقى 

 ألبحاث االحًاض انُٕٔٚت ٔانتطبٛقٛت

28/6/2016 

 دراسه كان الهدف من المشروع هو
العالقه بٌن تخزٌن الدهون وانتاج 
المضادات الحٌوٌه الجدٌده فى 

ومن خالل الزٌارة  االستربتو مٌسٌتات
 واالستفسار من الباحث الرئٌسً تم

دراسه طرق التحول للمحتوى الدهنى 
تم و الى مضادات حٌوٌه جدٌده

الحصول على نتائج طرق كٌفٌه غلق 
مسار الجٌنات المسؤله عن تكوٌن 
الدهون وتوجٌها النتاج مضادات حٌوٌه 

وجارى تحلٌلهاجدٌده   
 

 مدٌر الوحدة 
 الفرٌق التنفٌذي للوحدة 

 الباحث الرئٌسً للمشروع
 د دمحم فاروق غالى

 قسم النبات

تٕضٛح انعالقت بٍٛ متابعة مشروع 

تخضٍٚ انذٌْٕ ٔإَتاج انًضاداث 

 انحٕٛٚت فٗ  االعتشٚتٕيٛغاث

29/9/2016 

  3/11/2015فٗ اَتٓٙ  انًششٔع 

المقررات استهدف المشروع تطوٌر 
الدراسٌة بقسم الجٌولوجٌا وربطها 

بالتطبٌق العملً وتحوٌل البحث العلمً 
والتدرٌس الً تطبٌقات ٌمكن االستفادة 
منها فً خدمة المجتمع وذلك بإكساب 
الطالب المهارات التطبٌقٌة للمقررات 
الدراسٌة مما ساعد علً اعداد خرٌج 

ممٌز قادر علً التنافس فً سوق العمل 
رسالة كلٌة العلوم وكان ألدراج لتحقٌق 

نتائج المشروع كبحث تطبٌقً فً 
مقررات مرحلة البكالورٌوس لبرنامج 

الجٌوفٌزٌاء والدراسات العلٌا بالغ االثر 
 فً تحقٌق هذا الهدف

 تم االعالن عن الدعوة 

 مدٌر الوحدة 
 الفرٌق التنفٌذي للوحدة 

 الباحث الرئٌسً للمشروع
خالد دمحم سعيد ابراهيم د.  

جٕٛنٕجٛاقغى ان  

متابعة ومعرفة اداء  مشروع اوال 
دراسات بٌئٌة متكاملة لمشكلة زٌادة 
الملوحة فً التربة والمٌاه الجوفٌه 

بعد االنتهاء منه  بمحافظة الشرقٌة  
 

  أعضاء هٌئة التدرٌسدعوة ثانٌا 
والفرٌق االداراي المعنٌن  ومعاونٌهم

 االتحاد األوربًبالتقدم لمشروعات 
Erasmus  ًلحضورالٌوم التعرٌف

 intra- Africa برنامجعن 
Mobility scheme 

 31/1/7132الموافق   االتنٌنٌوم  

 
 

29/12/2016 

اكتشاف َٕٛكهٛضٚذاث يحٕسِ راث تى  

تى تشٛٛذ عذد  فاعهّٛ ضذ فٛشٔط عٗ

كبٛشيٍ انُٛكهٕٛصٚذاث انًحٕسِ كًٛٛائٛا 

انبٕٛنٕجّٛ نٓا ٔتى ٔقٛاط انفاعهّٛ 

اكتشاف يشكباث راث فاعهّٛ ضذفاعهّٛ 

ضذ فٛشٔعاث االَفهَٕضا ٔفٛشٔعاث 

اخش٘ ٔجاس٘ انتقذو ببشاءة اختشاع 

نٓزا انعًم انًششٔع يغتًش ٔعُٛتٓٗ 

21/7/2012فٗ   

 مدٌر الوحدة 
 الفرٌق التنفٌذي للوحدة 

 الباحث الرئٌسً للمشروع
بد هللا السيد عبد هللاد/ع  
الكٌمٌاءقسم   

متابعة الموقف الحالً من مشروع 
َٛكٕصٚذاث يحٕسِ ٔيشتقاتٓا 

انفٕعفَٕٛت ٔانفٕعفٕسايٛذاتٛت نعالج 

 يشض انكبذ انٕبائٗ عٗ

28/3/2017 

 تم االنتهاء من المشروع وتسلٌمه وتم 
بحث بعنوان  نشر  

simultaneous over expression 

of syanidase and format 

dehydrogenase in Arabidopsis 

 مدٌر الوحدة 
 الفرٌق التنفٌذي للوحدة 

 الباحث الرئٌسً للمشروع
 د/ رشاد دمحم أحمد كبيش

 قسم النبات

متابعه المشروع المنتهً بعنوان 
المعالجة الحٌوٌة لسمٌة السٌانٌد من 

     التربة

27/6/2017 



 

 

 

 مدير وحدة المشروعاث بالكليت

 د.احمد عبدالرحمه عسكورة

 

 

thaliana chloroplast enhanced 

synadine metabolism and 

syandie tolerance    

تى تشٛٛذ عذد كبٛشيٍ انُٛكهٕٛصٚذاث 

انًحٕسِ كًٛٛائٛا ٔقٛاط انفاعهّٛ 

انبٕٛنٕجّٛ نٓا ٔتى اكتشاف يشكباث 

راث فاعهّٛ ضذفاعهّٛ ضذ فٛشٔعاث 

االَفهَٕضا ٔفٛشٔعاث اخش٘ ٔجاس٘ 

انتقذو ببشاءة اختشاع نٓزا انعًم 

 ٔانًششٔع عاس٘ انعًم بّ

 مدٌر الوحدة 
للوحدة الفرٌق التنفٌذي   

 الباحث الرئٌسً للمشروع
بد هللا السيد عبد هللاد/ع  

 قسم الكٌمٌاء

َٛكٕصٚذاث متابعة الموقف الحالً من 

يحٕسِ نعالج االيشاض انُاتجت عٍ 

  عذٖٔ فٛشٔعاث االَفهَٕضا

 

26/9/2017 

تعظٛى انقذسِ االَتاجّٛ نعقاس انٓذف يٍ  

انتاكغٕل انًضاد نهغشطاٌ ٔانًششٔع 

االٔنٙفٙ يشاحهّ   

 مدٌر الوحدة 
 الفرٌق التنفٌذي للوحدة 

 الباحث الرئٌسً للمشروع
 د. اشرف صبرى عبد الفتاح

 قسم النبات
 

تعظٛى انقذسِ االَتاجّٛ نعقاس انتاكغٕل 

انًضاد نهغشطاٌ باعتخذاو فطشِ 

 االعبشٚجٛهظ انًعذل

27/12/2017 


