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 الكيمياء الحيوية الطبيةالقسم العلمى: ....
 

المنوط  األنشطة  الهدف

 بالتنفيذ

مدة 

 التنفيذ

 مؤشرات النجاح

 

أولويات مجاالت البحث 

 العلمى 
) التوجهات فى البحث العلمى 

 وفقا للتخصص      و اهتمامات

الباحثين من أعضاء هيئة 

التدريس     و الهيئة المعاونة و 

طالب الدراسات العليا بصفة 

 عامة(

 

 :التجربيةاالبحاث 

  وتركز بصفة

خاصة على 

االبحاث المتعلقة 

 باالمراض

السرطانية 

كسرطان الكبد 

 والمثانة.

  كذلك االبحاث

التى تستهدف 

استخدام معمل 

molecular 

biology 

 تحفيز الباحثين 

على األبحاث فى 

مجاالت البحث 

 العلمى المتقدمة

 و المتمثلة فى:

 الطب أبحاث .1

 و التجديدى

 فى تطبيقاته

 : مجاالت
 الخاليا أبحاث

 أبحاث , الجذعية

 ونالنا تقنيات

 أبحاث ,الطبية

 .سجةناأل هندسة

 البيولوجيا أبحاث .2

 بصفة الجزيئية

 فى و عامة

 مجاالت

 البروتيوم

 والعالج

 بالجينات

 

 :االبحاث االكلينيكيه

تحفيز الباحثين من  

أعضاء هيئة التدريس 

والهيئة المعاونه 

 

باحثون بقسم ال

الكيمياء 

الحيوية الطبية 

من أعضاء 

هيئة التدريس 

و طالب 

الدراسات 

 العليا  

 

2015    

و 

 مستمر

 

 رسائلالتسجيل العديد من 

الدراسات  العلميه لطلبه

العليا و العديد من  االبحاث 

الخاصه العضاء هيئه 

كذلك المشاركه  التدريس

في المشاريع البحثيه 

المجاالت في التنافسيه 

  البحثيه السابق ذكرها.

رسائل العلميه من ال

 المسجله:

المتنبئات الجارجينية لناتج 

العالج الكيمواشعاعي 

 باستخدام التيموزولوميد

مرضى الورم األرومي ل 

 .الدبقي المصريين

المشتركة مع االبحاث من 

 التخصصات االكلينيكية :

 10b  دراسة دور

الحمض النووى الدقيق  

 -eفى الدورة الدموية و

كادهرين فى البالزما 

كدالالت لدى مرضى 

سرطان الثدى 

 المصريين

 

  توصيل البيبرين

المحمل على جزيئات 

النانو عن طريق 

االنف لعالج مرض 

الزهايمر: التحضير , 

الكفاءه البيولوجيه  و 

 السميه المحتمله

 

 

 من المشاريع البحثيه

 :التنافسيه

تقييم استراتيجيات العالج 
مقابل استخدام  بالعقاقير 



  2020-2015خطة البحث العلمى 

للتوجه الى  االبحاث 

االكلينيكية والتى 

تستهدف االمراض 

والمشاكل الطبية 

المنتشرة بالمجتمع 

 : المصرى خاصة

 أمراض أبحاث 

 التهاب و الكبد

 الفيروسى الكبد

 أمراض أبحاث 

 السرطان

  ضغط ارتفاع

 الدم

 امراض القلب 

 مرض السكر 

 امراض الكلي 

 مرض الزهايمر 

هنالك مئات األبحاث 

الصغيرة التي قام 

ويقوم بها العديد من 

أعضاء هيئة 

شارك  التدريس. حيث

ويشارك الكثير من 

أعضاء هيئة التدريس 

في الكلية بتقديم 

أبحاثهم في الندوات 

والمؤتمرات المحلية 

  والعالمية.

 تقنيات الطب التجديدى
لعالج االصابات قبل 
السرطانية المستحدثة 
تجاربيا فى كبد الفئران 

 البيضاء. 
 

 

 تنمية موارد البحث العلمى
  

) باالضافة الى االستفادة من 

الموارد المتاحة فى مركز 

األبحاث الطبية , كيف يتم 

التخطيط لتنمية موارد البحث 

العلمى الخاصة بالقسم العلمى؟ 

على سبيل المثال : المشروعات 

الممولة من جهات مانحة, 

الشراكة العلمية , تطوير المعامل 

من الموارد الذاتية,.تنمية الموارد 

لة األنشطة و الخدمات من حصي

العلمية التى يقدمها القسم أو عن 

طريق مساهمة المجتمع المدنى و 

رجال األعمال         و الهيئات 

 

 

استكمال معمل  -

molecular 

biology and 

chemistry  

الشتراك فى ا -

الدورات 

والمؤتمرات التى 

تنتمى تلك 

 المهارات.

حث اعضاء  -

لتدريس هيئة ا

والهيئة المعاونه 

للتوجه الى 

اجراء أبحاث فى 

 

 

 و  القسم رئيس

أعضاء هيئة 

 التدريس

 

 

2015    

و 

 مستمر

 

  شراء عدد من االجهزه -

المعملبه الحديثه 

تطوير البحث العلمي ل

 مثل:

Real time PCR 

machine 

  

االبحاث التى من  -

تستهدف استخدام 

 معمل

 molecular biology 

lab and clinical 

biochemistry: 

  

 مستوي عالقة  .1
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 الصحية و الصناعية...(

 

 

مجال تطبيقات 

 الكيمياء

االستفادة من  -

الفرص المتاحة 

للمشروعات 

البحثية الممولة 

 من جهات مانحة

تمر الدورى ؤمال -

لقسم الكيماء 

بالتعاون  الحيوية

مع األقسام 

االكلينيكية مثل 

قسم العظام 

وأمراض العيون 

 وأمراض الكبد

ورش العمل  -

التدريبية على 

تقنيات 

molecular 

biology and 

medical 

biochemistry  

االستفادة من  -

الموارد الذاتية 

للقسم فى 

استكمال 

احتياجات 

 المعامل

االستفادة من  -

مساهمات 

أعضاء هيئة 

التدريس لتطوير 

 معمل القسم.

انشاء معمل  -

أبحاث لطالب 

الدراسات العليا 

بالمبنى التعليمى 

لحق بمجمع الم

 المواساة 

miRNA101   

فى سرطان 

المثانة البولية 

البشرى بعلم 

االمراض 

السرطانية فى 

العينات 

المستئصلة عبر 

 مجرى البول

 

داللة االلتهام  .2

 LC3    الذات

 في سرطان

عند  القولون

المصرين :الناثير 

وعالقتة بكل من 

miRNA101 و

STAT3 

 

االشتراك فى الدورات  -

والمؤتمرات التى تنمى 

المهارات فى مجال 

 الكيمياء الحيوية الطبية

 و البيولوجيا الجزيئيه

 

تنمية و تطوير مهارات 

البحث العلمى  للباحثين من 

أعضاء هيئة التدريس         

 و الهيئة المعاونة
) برامج التدريب فى التخصص 

أو فى مجاالت عامة, خطة 

 

تشغيل و تطوير  -

 molecularمعمل 

biology and 

medical 

biochemistry 

المشاركة فى  -

 

الباحثون بقسم  

الكيمياءالحيوية 

من أعضاء 

هيئة التدريس 

و طالب 

الدراسات 

 

2015 

و     

 مستمر

 

الدورات  االشتراك فى -

والمؤتمرات التى تنمى 

المهارات فى مجال 

الكيمياء الحيوية 

الطبية, و منها مؤتمر 

الكيمياء الحيوية  قسم
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العلمية , المشاركة فى البعثات 

مشروعات ممولة لمنح دراسية, 

استقدام باحثين زائرين بارزين 

من أعضاء هيئة التدؤيس بالقسم 

 أو من خارجه,....(

المؤتمرات  العلمية 

 المحلية و الدولية 

هيئه تدريب اعضاء  -

التدريس و الهيئه 

المعاونه من خالل 

البعثات و المهام  

 العلميه.

االشتراك فى  -

الدوريات العالميه 

 الحديثة.

تشجيع وتطوير  -

مهارات البحث 

العلمي من خالل دعم 

المشاريع البحثية 

والمشاركة في 

 الفعاليات العلمية.

 

بالتعاون مع االقسام  العليا  

كذلك  االكلينيكية.

حضور ورش عمل 

 داخل و خارج مصر.

 باالضافه الي ذلك, -

االشتراك في الفرق 

البحثيه المختلفه 

للمعامل البحثيه 

 -بالمبني االكاديمي

 -كليه الطب

االزاريطه. و من 

اعضاء هيئه التدريس 

 المشاركين:

Prof. dr. sabah 

abdelhady: 

Researcher and Ex- 

Executive director of 

the Nanomedicine 

laboratory, Center of 

excellence for 

regenerative 

medicine. 

Prof. dr. Mohamed 

Nagib: 

Executive director of 

the Atomic 

Absorption Center, 

Alexandria faculty 

of medicine. 

Prof. dr. Iman 

Diab: 

- Researcher in the 

Center of 

excellence for 

regenerative 

medicine; 

Molecular 

Biology Subunit. 

- Researcher in the 

Clinical 

Genomics 

Center, 

Alexandria 

faculty of 

medicine. 

Dr Hazem Farag: 
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- Co-manager of 

Medical New 

Research 

Centers, 

Alexandria 

faculty of 

medicine, 

- Researcher in the 

HPLC Center, 

Alexandria 

faculty of 

medicine. 

- Researcher in the 

Atomic 

Absorption 

Center, 

Alexandria 

faculty of 

medicine. 

Dr Fatma Dwedar: 

- Researcher in the 

HPLC Center, 

Alexandria 

faculty of 

medicine. 

- Researcher in the 

Atomic 

Absorption 

Center, 

Alexandria 

faculty of 

medicine 

Dr Rasha Nassra: 

- Researcher in the 

Center of 

excellence for 

regenerative 

medicine; 

Molecular 

Biology Subunit. 

- Researcher in the 

HPLC Center, 

Alexandria 

faculty of 

medicine 

- Researcher in the 
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Atomic 

Absorption 

Center, 

Alexandria 

faculty of 

medicine 

Dr Doaa 

Abdelmonsif: 

- Co-Manager of 

the Molecular 

Biology Subunit, 

Center of 

excellence for 

regenerative 

medicine, 

Alexandria 

faculty of 

medicine.  

- Researcher in the 

Center of 

excellence for 

regenerative 

medicine; 

Nanomedicine 

Subunit. 

- Researcher in the 

Atomic 

Absorption 

Center, 

Alexandria 

faculty of 

medicine 

Dr Yasmine Amr: 

- Executive 

director of the 

Common 

Facility lab in 

Alexandria 

faculty of 

medicine 

research labs 

- Researcher in the 

Clinical 

Genomics 

Center, 

Alexandria 
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faculty of 

medicine. 

Dr Rasha Ghazala: 

- Researcher in the 

Clinical 

Proteomics 

Center, 

Alexandria 

faculty of 

medicine. 

- Researcher in the 

HPLC Center, 

Alexandria 

faculty of 

medicine 

 

 تطوير انتاج البحث العلمى
) خطة لزيادة النشر العلمى فى 

مجالت علمية مفهرسة محلية و 

دولية, األبحاث المشتركة, 

نتائج  براءات اختراع, مساهمة

األبحاث العلمية فى تطوير 

العملية التعليمية لمرحلتى 

البكالوريوس و الدراسات العليا 

فى مجال التخصص أو بصفة 

 عامة,....(

 

عقد  برتوكوالت  -1

تعاون لألبحاث 

 المشتركة مع األقسام

من  االكلينيكية

التخصصات 

 .المختلفة

التوجه الى  -2

األبحاث التطبيقية و 

 التجاربية قبل

التى تساهم  االكلينيكة

فى التوصل الى 

دالالت لالكتشاف 

و  لألمراضالمبكر 

و التى  السرطان

تشكل مشكلة صحية 

 فى المجتمع.

التوجه الى النشر  -3

العلمى الدولى فى 

مجالت علمية 

 مفهرسة .

 

الباحثون بقسم  

الكيمياءالحيوية 

من أعضاء 

هيئة التدريس 

و طالب 

الدراسات 

 العليا  

 

2015 

و     

 رستمم

 

النشر العلمى فى  -

 مجالت علمية مفهرسة 

تسجيل رسالئل  -

ماجيستير ودكتوراه 

المشكالت تتعامل مع 

االلتهاب القوميه مثل 

الكبدي الوبائي , 

األمراض  والسرطان 

 المزمنة. 

مشاركة العديد من  -

أعضاء هيئة التدريس 

ديد من في الع

المشاريع البحثيه 

 التنافسيه.

 

 

مجاالت التنافسية فى تعزيز 

 البحث العلمى
) عضوية أعضاء هيئة التدريس 

فى هيئات علمية بارزة قومية و 

دولية, المشاركة فى تحكيم 

األبحاث العلمية, التقدم للجوائز 

 العلمية قوميا       و دوليا(

 

مشاركة أعضاء  -

هيئة التدريس فى 

المناصب 

األكاديمية و 

و  االدارية

 البارزة  العلميه

مشاركة أعضاء  -

هيئة التدريس فى 

تحكيم المقاالت 

 

 عضاء هيئةأ

 التدريس

  

2015 

 و

 مستمر

 

مشاركة أعضاء هيئة  -

التدريس فى هيئات 

علمية بارزة قومية و 

 مثل: دولية

Medical 

Biochemistry Staff 

members: 

- Board member 

of the Egyptian 
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العلمية المنشورة 

فى مجالت 

 علمية دولية.

مشاركة أعضاء  -

هيئة التدريس فى 

اللجان العلمية 

الدائمة 

 لللترقيات.

 

 

Society of 

Biochemistry 

and Molecular 

Biology 

- Board member 

of the Egyptian 

Association of 

Advancement of 

Medical Basic 

Sciences 

(EAMBS) 

Prof Dr Mohamed 

Zidan 

Board member of 

the scientific 

committee of the 

Alexandria Medical 

Syndicate. 

Dr Doaa 

Abdelmonsif 

Board member of 

the European 

Society of 

Nanomedicine. 

Dr Yasmine Amr 

Board member of 

ENHCA (Egyptian 

nutrition and health 

coaching 

association) 

مشاركة أعضاء هيئة  - 

ت التدريس فى تحكيم المقاال

العلمية المنشورة فى 

 مثل:    مجالت علمية دولية

Medical 

Biochemistry staff 

members:  

- Reviewer in 

Alexandria 

Journal of 

Medicine 

Prof Dr. sabah 

Abdelhady  

- Reviewer in 

science Domain 

Prof Dr Iman Diab 
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- Reviewer in 

science Domain 

Dr Doaa 

Abdelmonsif 

- Reviewer for the 

International 

Journal of 

Nanomedicine. 

- Reviewer for the 

OncoTargets and 

Therapy 

- Reviewer for the 

Neuropsychiatric 

Disease and 

Treatment. 

- Reviewer for the 

Tumor Biology 

journal. 

- Reviewer for the 

Mediterranean 

journal of 

Biosciences. 

هيئة مشاركة أعضاء  -

التدريس فى اللجان 

العلمية الدائمة 

 مثل: لللترقيات

 أ.د. محمود زهران 

 أ.د. سامي جالل 

 أ.د. أحمد نجدي 

 أ.د. صفاء محي الدين 

 أ.د. صباح عبد الهادي 

 أ.د. محمد زيدان 

 أ.د. ناديه برغش 

 أ.د. ايمان دياب 

 يعتمد

 رئيس القسم


