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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء
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إجرررام م ررم  ررام  

لتحديرررررررد ال  رررررررا   

الصحية والبيئية فرى 

منطقة قنرا  ال روي  

 وسينام

   تج يررا ال علومررام ال ترروفر

 من ال ؤس ام ال ختلفة

  استك ال البيانام عن طريق

 الك ف ال ام  والتحالي 

  إعررررداي ةريطررررة لل  رررركالم

 الصحية بال نطقة

  تحديررررررررد حولويررررررررام  رررررررر 

  ال  كالم الصحية

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية
 

  وجرررروي قاعررررد  بيانررررام

تفصيلية عن ال  كالم 

 الصحية بال نطقة

   وجرررروي حليررررة للتحرررردي

 ال نوى للبيانام

  وجوي ةريطة وجرداول

ا صرررا ية عرررن تواجرررد 

ال  ررررررررا   الصررررررررحية 

 والحلول ال قتر ة

الت ررررخيم ال بكررررر 

وتحديررررررد معررررررد م 

انت رررررررا  حمرررررررراض 

الكبررررررررد وعوامرررررررر  

الخطرررررو   وطررررررق 

 العالج

   تحديررررررد معررررررد م انت ررررررا

 حمراض الكبد وحنواعها

  ي اسام عل ية  يجاي طرق

جديررررررد  للك رررررررف ال بكرررررررر 

 والعالج

    بحررررررر  حسررررررربا  ووسرررررررا

ت خيم األصابة باإللتهرا  

 الكبدى الفيروسى

 

نية الحيوية ق م التق

 الصناعية والصيدلية

 

 

  وجرررروي قاعررررد  بيانررررام

تفصرريلية عررن معررد م 

انت رررا  حمرررراض الكبرررد 

 بال نطقة

  توفر وسا   ت خيصرية

 وعالجية جديد 

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن رررررربة   تقرررررر  

 سنويا  
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

بحرررررررررر  حسرررررررررربا  

ووسررا   الت ررخيم 

والعرررررالج والوقايرررررة 

مررررررررررن األصررررررررررابة 

 بأمراض ال كر

   تحديررررررد معررررررد م انت ررررررا

 مرض ال كر وحنواعه

  بحرررررر  حسرررررربا  األصررررررابة

 بال رض

  عل يررة عررن طرررق ي اسررام

جديررد  للت ررخيم والك ررف 

 ال بكر

 

ق م التقنية الحيوية 

 الصناعية والصيدلية

 

 

  وجرررروي قاعررررد  بيانررررام

تفصرريلية عررن معررد م 

انت ررا  حمررراض ال رركر 

 بال نطقة

  توفر وسا   ت خيصرية

وعالجيررررررررررة جديررررررررررد  

 لل رض

  ن رررررر ا تفرررررال معررررردل

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

عال يرا  ة يو يام مصنف

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا

ي اسررررررررة انت ررررررررا  

 األو ام وطررررررررررررررق

 الت خيم والعالج

  تحديرررررد حسررررربا  ومعرررررد م

انت ررررا  األصررررابة برررراألو ام 

 ال ختلفة

  اجررررررام ي اسرررررام لتحديرررررد

طررررررق جديرررررد  للت رررررخيم 

 والك ف ال بكر

  ي اسررررررة انترررررراج مر بررررررام

 طبيعية العالج من ال رض

 

ق م التقنية الحيوية 

 الصناعية والصيدلية

 

 

  وجرررروي قاعررررد  بيانررررام

تفصرريلية عررن معررد م 

انت ررررررررررررررررررررررا  األو ام 

 بال نطقة

  توفر وسا   ت خيصرية

وعالجيررررررررررة جديررررررررررد  

 لل رض

 



 التقنية احليوية لدلراسات العليا والبحوثمعهد 
 

 0020643200452ت/ف:  , ج م ع . 41522سماعيلية معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث, جامعة قناة السويس )الجامعة الجديدة(, مبنى مكتبة كلية الزراعة, الدور الثاني, ال 

           u.eghttp://www.brc.scuegypt.ed                             ibpr_training@yahoo.com mail:-Eاملوقع االلكتروني: 

األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

  تحديررد طرررق  ديلررة للعررالج

 من ال رض

  ن ررر حبحرراة عل يررة فررى

يو يررام عال يررا بن رربة 

 % سنويا5زياي  

ي اسرررررررة معرررررررد م 

انت رررررا  الطفيليرررررام 

واألصررابام الناتجررة 

 عنها وطرق العالج

  الطفيليرررة  صرررر لامرررراض

 فى منطقة القنا  وسينام

  تج يررررررا عينررررررام  يوانيررررررة

طفيليررررة مررررن منطقررررة القنررررا  

 وسيناموتصنيفها

 م علرى اي اسة تأثير الطفيلي

  يوانام التجا  

  ي اسررررة اسررررتخدام مر بررررام

 وعقررررراقير لعرررررالج طبيعيرررررة

األصررررررابام الناتجررررررة عررررررن 

 األمراض الطفيلية

 

ق م التقنية الحيوية 

 الصناعية والصيدلية

 

 

  وجرررروي قاعررررد  بيانررررام

تفصرررريلية عررررن معرررردل 

انت ررررررررا  األمررررررررراض 

 الطفيلية بال نطقة

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

الوقاية والعرالج مرن 

 البكتيريررةاألمررراض 

 والفطرية

  صررر لامررراض البكتيريررة 

والفطريرررررة ال نت رررررر  فرررررى 

 منطقة القنا  وسينام

  ي اسرررررة األنررررروال ال  رررررببة

 لامراض وعزلها

  اسرررررتحداة طررررررق للوقايرررررة

والعرررررالج مرررررن األمرررررراض 

 البكتيرية والفطرية

  ي اسررررة الفطريررررام الطبيررررة

الترررررررى تصررررررري  األن رررررررا  

 وةاصة الجلد

 

ق م التقنية الحيوية 

 الصناعية والصيدلية

 

 

  وجرررروي قاعررررد  بيانررررام

تفصرررريلية عررررن معرررردل 

انت ررررررررا  األمررررررررراض 

البكتيريررررررة والفطريررررررة 

 بال نطقة

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا

 

ي اسة س ية األيوية 

ال  ررررررررتخدمة فررررررررى 

عرررررالج األمررررررراض 

ال توطنة فرى منطقرة 

 القنا  وسينام

  صرررر األيويرررة ال  رررتخدمة 

فرررررررى عرررررررالج األمرررررررراض 

 ال توطنة

  ي اسرررة األعرررراض الجانبيرررة

 وس ية األيوية ال  تخدمة 

 

قنية الحيوية ق م الت

 الصناعية والصيدلية

 

 

  وجوي قاعد  بيانام عن

ي اسرررة سررر ية األيويرررة 

ال  رررتخدمة فرررى عرررالج 

األمرررررراض ال توطنرررررة 

 بال نطقة
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

 األيويرررررررة ال  رررررررتخدمةرتأثي  وطرق الوقاية منها 

على الخصرا م البيولوجيرة 

 للج م

  األعررررراض طرررررق تحجرررريم

 الجانبية وال  ية لايوية

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا

سرررررررررالمة ال ررررررررر ام 

وتررررررررررأثيرف علررررررررررى 

 الصحة العامة

  تج يررا عينررام األ  يررة مررن

منطقة القنا  وسرينام وتحلير  

مكوناتهررررررا وتحديررررررد مرررررردى 

 صال يتها

   علرررى ترررأثير  اجرررام تجرررا

العال ررررررق علررررررى األسرررررر ا  

 واللرو  الحيوانية

  اإلضافام على ي اسة تأثير

 األ  ية ال ختلفة

 

 

ق م التقنية الحيوية 

 ال  ا ية

 

 

  إنترراج حنرروال مررن ال رر ام

األمرررررن علرررررى صرررررحة 

 األن ا  

  التوصرررررررررررررر  إلررررررررررررررى

بوتو رررررررو م جديرررررررد  

وحمصررال لعررالج حنرروال 

 الت  م ال  ا ى

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

  ي اسرررة طررررق العرررالج مرررن

 الت  م ال  ا ى
 
 
 
 
 
 
 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

استخدام التكنولوجيرا  

الحديلررة فررى العنايررة 

 الت ريضية

  ي اسرررررررة لتعزيرررررررز وتقيررررررريم

استخدام التكنولوجيا الحديلرة 

 العناية الت ريضية فى

 لامراض ال زمنة .1

 ل رضى األو ام ال رطانية .2

 ألمراض الطفولة .3

 لل رضى من  با  ال ن .4

 فى مجال صحة ال رح  .5

 

ق م التقنية الحيوية 

 الصناعية والصيدلية

 

 

  وجررررررروي بوتو رررررررو م

محررررررررررردي  للرعايرررررررررررة 

الت ريضرررررررررررية فرررررررررررى 

ال جررررررا م التررررررى تررررررم 

 ي استها

  الحصررول علررى  ضررام

 % من70  عن قما  ي

ال  ررررتفيدين مررررن طرررر  

 الطوا ئ والكوا ة

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

حبحررررررراة التخررررررردير  

 وعالج األلم

  التطبيقام والعقراقير الحديلرة

التخرردير وعررالج فررى مجررال 

 ا لم

  استخدام الالصقام العالجية

 لعالج ا لم

  التقيرريم ا  لينيكررى  سررتخدام

ال ختلفررررة لل خررررد   األنرررروال

 ال وضعى

  الطبيعرى فرى  استخدام الطر

 عالج ا لم

  ي اسرررررررة ال رررررررواي الفعالرررررررة

واأليويرررررة ال  ررررركنة لالرررررم 

 وتأثيرها الصحى

 

ق م التقنية الحيوية 

 الصناعية والصيدلية

 

 

  على األق  من  2وجوي

التقنيررررررررام التطبيقيررررررررة 

الجديررررد  لعررررالج األلررررم 

 والتوتر

  الحصررول علررى  ضررام

% من 70ما  يق  عن 

ال رضررررى ال عررررالجو  

 من األلم

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

 يو يام مصنفة عال يرا

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

 

 صحة األسر 

  صررحة األم قبرر  وحثنررام وبعررد

 الح   والو ي 

  صررررحة ال رررريدام بعررررد سررررن

 اليأس

  ي اسررام ةاصررة بت  يررة األم

والطفرررر  وتعزيررررز الصررررحة 

 والوقاية من األمراض

  ي اسررام ةاصررة لامررراض

حمررراض  –ال زمنررة لال رركر 

 القل (

   ي اسام ةاصة فرى حسرالي

فررررررررى مكافحررررررررة العرررررررردوى 

 ال ؤس ام الصحية

 

ق م التقنية الحيوية 

 الصناعية والصيدلية

 

 

  وجوي إ صا يام تحردي

 م كالم األم واألطفال

  استحداة ح كال   ا ية

 ديلرررة لتعزيرررز صرررحة 

األم والطفرررر  والوقايررررة 

 من األمراض

  استحداة حيوية جديديرة

للت ل  علرى األمرراض 

 ال زمنة

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

تو اف فررى ال جررال والررد 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

ل
رية والتنو

ط
حيا  الف

  اية ال
 

  ايرررررررررة وتن يرررررررررة 

الك ررررام الخضرررررى 

والفلررو ا فررى منطقررة 

 القنا  وسينام

  توصررررريف الحالرررررة الحاليرررررة

واألنررررروال ال وجررررروي  مرررررن 

 النباتام وحما ن توزيعها

  ي اسررررة الك ررررام الخضرررررى

والعوام  البيئية الترى ترتحكم 

فررررى توزيررررا النباتررررام فررررى 

بعض البيئام التى لم تد س 

مرررن قبررر  فرررى منطقرررة القنرررا  

 وسينام

    ي اسررررررة بيئررررررة الح ررررررا

والتعرررررر  علرررررى األنررررروال 

 ال وجوي 

  معالجة ال  كالم التصنيفية

 الفلو ا ال صريةومقا نة 

   الحيرررروى و  ايررررة الصررررو

التنرررول البيولررروجى للبيئرررام 

 ال ختلفة

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  وقاعررد  وجرروي ةريطررة

بيانررام للتوزيررا الفلررو ا 

 فى منطقة القنام سينام

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

تنول و  ايرة الفونرة  

فررررى منطقررررة القنررررا  

 وسينام

  إعداي قاعرد  بيانرام متكاملرة

عرررررررن توزيرررررررا وتصرررررررنيف 

األنوال الحيوانية فرى منطقرة 

 قنا  وسيناملا

  صررررررد وت ررررررجي  حمررررررا ن 

 ا نوال ال امة

  صررررررد وت ررررررجي  حمررررررا ن 

ا نررررررررررررروال ال عرضرررررررررررررة 

 لالنقراض

  تفررراعالم الكا نرررام ي اسرررة

في رررا بينهرررا وتأثيرهرررا علرررى 

 البيئة ال حيطة

   تحديررد تررأثير ترردة  ا ن ررا

فرررى البيئرررام ال ختلفرررة علرررى 

 التنول الحيوانى

  الصررررو  الحيرررروى و  ايررررة

التنررررول البيولرررروجى لبيئررررام 

 الحيوا  ال ختلفة

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  وجوي ةريطة تفصريلية

عررررررن توزيررررررا الفونررررررة 

 بال نطقة

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

 

  ايرررررة مجت عرررررام 

األ يررررررام البحريررررررة 

بقنرررررررررا  ال ررررررررروي  

والبحرررررررر األ  رررررررر 

 والبحر ال توسط

 إعداي قاعرد  بيانرام متكاملرة 

عرررررررن توزيرررررررا وتصرررررررنيف 

مجت عررام الكا نررام النباتيررة 

والحيوانية فى البيئة البحرية 

بقنررررررا  ال رررررروي  والبحررررررر 

 األ  ر والبحر ال توسط

   ي اسررة مجت عررام األسرر ا

فررى منرراطق البحررر ال توسررط 

 والبحر األ  ر

  ي اسة التيا ام البحرية فرى

ةليجررررى ال رررروي  والعقبررررة 

وييناميكياتهرا وتأثيرهرا علررى 

 يام البحريةهجر  األ 

   ي اسرررة مجت عرررام ال رررعا

ال رجانيرررررة بخلررررري  العقبرررررة 

 والبحر األ  ر

  ي اسرررررة الح رررررف البحررررررى

ب نطقة قنا  ال وي  والبحرر 

 األ  ر

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  ةرررررا ط يقيقررررة وجرررروي

وقاعررد  بيانررام لتوزيررا 

لكا نررررام البحريررررة فررررى 

قنرررا  ال ررروي  والبحرررر 

 األ  ر وال توسط

  مح يررام األعررال  عررن

طبيعيرررة بحريرررة جديرررد  

فرى ال نراطق ال عرضررة 

 للخطر

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

 

الخررواا الفيزيا يررة 

والكي يا يررررررررررررررررررررررررة 

والجيولوجيرررررررررررررررررررة 

البحريررررررررررة بقنررررررررررا  

ال رررررروي  والبحررررررر 

 األ  ر

  ي اسرررة العوامررر  الفيزيا يرررة

والعناصررررررررررر الكي يا يررررررررررة 

حرررررررر باألساسرررررررية ل يررررررراف ال

األ  ررررررر ومرررررردى ت يرهررررررا 

ال وسرررر ى والج رافررررى فررررى 

البحيررررام ال ررررر  وةليجررررى 

 ال وي  والعقبة

  ي اسة الظواهر الجيولوجيرة

البحرية والتوسعام البحريرة 

والحفريرررررة ب نطقرررررة البحرررررر 

 األ  ر والبحر ال توسط

  ي اسة ال خاطر الجيولوجية

على البيئيرة البحريرة ب نطقرة 

القنرررررا  وسررررروا   البحررررررين 

 األ  روال توسط

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  وجرررروي قاعررررد  بيانررررام

تفصرريلية عررن الخررواا 

الفيزيا يررررة والكي يا يررررة 

والجيولوجيرررة البحريرررة 

 بال نطقة

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

ال اج رررررررتير  سرررررررا   

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

الحفرراظ علررى الحيررا   

البريررررة وال ح يررررام 

 الطبيعية وتن يتها

  اسرررررتك ال  صرررررر وتوثيرررررق

الكا نررررررررام البريررررررررة فررررررررى 

 ال ح يام الطبيعية بال نطقة

  ي اسررة طرررق   ايررة وتن يررة

 الكا نام البرية فى ال نطقة

  ي اسرررررررة األسررررررربا  الترررررررى

تعررررررض الكا نرررررام البريرررررة 

 لالنقراض وطرق الوقاية

  ي اسة طرق تن يرة الكا نرام

ال عرضة لالنقراض و يفيرة 

 الحفاظ عليها 

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  وجرررروي قاعررررد  بيانررررام

تفصرريلية عررن الكا نررام 

بال ح يررررررررام البريررررررررة 

 الطبيعية بال نطقة

   ان ررام مح يررام جديررد

فررررررى األمررررررا ن التررررررى 

تحتررروى علرررى  ا نررررام 

 معرضة لإلنقراض

  تنررررررررررررراقض معررررررررررررردل

اإلنقررررررراض لكا نرررررررام 

الحيررا  البريررة بن رربة   

 % سنويا5تق  عن 

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

ة 
ألوبئة والتلو

ا
ةية

م ال نا
را
ى والت ي

البيئ
 

ي اسررررررررة ظررررررررواهر 

 وم كالم بيولوجية

  تحديد الظرواهر وال  ركالم

البيولوجية فى منطقرة سرينام 

 والقنا 

  ي اسرررة حثرررر الظرررواهر علرررى

 البيئة ال حيطة

  إجرام التحليالم البيولوجيرة

والكي يا يررررررررة والفيزيا يررررررررة 

 ال طلوبة لتحديد تأ يرها

  إجرررام ي اسررام علررى مرردى

الوقايرررررررررة مرررررررررن إمكانيرررررررررة 

 ال  كالم البيولوجية

  وضررا  لررول مناسرربة لعررالج

ال  ررررركالم وتطبيقهرررررا فرررررى 

 ال نطقة

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  وجرروي ي اسررة تفصرريلية

عررررن تررررأثير الظررررواهر 

البيولوجيرررررررة وطررررررررق 

 الوقاية من تأثيراها

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

 %10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 
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 أنشطة البرنامج
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)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

التلرررروة اإل ررررعاعى  

فرررررى منطقررررررة قنررررررا  

 ال وي 

  تحديررد الن رراطية األ ررعاعية

وتج يرا العينرام علرى طرول 

مجرررى قنررا  ال رروي  ومررن 

  ول ال جرى ومن سينام

  ي اسررام بيئيررة علررى ال ررواي

 قررول الطبيعيررة ال  ررعة فررى 

 البترول

  ي اسررة تررأثير األ ررعال علررى

ن ووتر يرررر  النباتررررام فررررى 

 منطقة القنا  وسينام

  ي اسررة تررأثير األ ررعال علررى

ن رررو وانتاجيرررة الحيررروا  فرررى 

 منطقة القنا  وسينام

  ي اسرررررررة طررررررررق الوقايرررررررة

 وال عالجة من ا  عال

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  وجوي ةريطة تفصريلية

عررررررن معرررررردل انت ررررررا  

التلرررررررروة األ ررررررررعاعى 

 بال نطقة

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

تقييم ومعالجة تلروة  

 الهوام

  تحديد مصاي  التلوة البيئرى

مررررررن ال ررررررازام ال ضررررررر  

 لالن ا  وجل  العينام

  تحضررير وتوصرريف  ي يررا ى

وفيزيررررا ى ألنظ ررررة  فزيررررة 

 ذام ن اطية فا قة

  ي اسررررة تفرررراعالم األنظ ررررة

 الحفزية ما ملوثام الهوام

  ي اسة م ا   التلوة البيئى

علرررى األنررروال ومرررا يترتررر  

 عليه من  وا ة بيولوجية

  ي اسة م ا   التلوة البيئى

النررات  عررن الن رراط ال نج ررى 

 وال حاجر ب ينام

  اسررررتخدام طرررررق ال عالجررررة

 ال ختلفة ل لوثام الهوام

  اجرررررام توصرررريف  ي يررررا ى

 وفيزيا ى بعد ال عالجة

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  نجرررراق طرررررق معالجررررة

تلرروة الهرروام بن رر    

 %70تق  عن 

    وجرررررروي ةطرررررررة إليا

حزمام التلروة الهروا ى 

 بال نطقة

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

ير  سرررررررا   ال اج رررررررت

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

تقيرريم ومعالجررة ميرراف  

ال ررررر  والصررررر  

 بأنواعه

  توصررررريف الحالرررررة الحاليرررررة

وحنررروال ملوثرررام ال يررراف فرررى 

 منطقة القنا  وسينام

 اسررة ي  رر  التلرروة ةررالل ي 

هيد وجيولوجيررررة لاالبيئررررام 

 ال ختلفة

     ي اسررررة الطحالرررر   ررررد

لتلررررررروة مصررررررراي  ال يررررررراف 

 بال نطقة

   اسررررتخدام الطحالرررر  لتقليرررر

مخرررراطر ال لوثررررام اللقيلررررة 

 واأل عاعية وال  وم البيئية

  اسررتخدام البكتيريررا فررى تنقيررة

ومعالجررررررة ميرررررراف ال ررررررر  

 والصر  الصحى 

  يررررررر اسررررررتخدام النباتررررررام 

ال أ ولة ل عالجة تلروة ميراف 

الصررررررررررررررر  الصررررررررررررررحى 

والصررررررررناعى والز اعررررررررى 

 ال لوثة بالعناصر اللقيلة

  تحليررر  البكتريرررا فرررى عينرررام

ال يررراف وقيررراس مررردى  فرررام  

 نظم معالجة ال ياف

  اسررررتخدام طرررررق ال عالجررررة

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  ا تفررال معرردل صررال ية

ميرررررراف ال ررررررر  إلررررررى 

 ال قايي  العال ية

    وجرررررروي ةطرررررررة إليا

حزمام التلروة الهروا ى 

 بال نطقة

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

 ن رررررر  ا تفرررررال معررررردل

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

 

التلررررررروة البحررررررررى 

وتررررررررررأثيرف علررررررررررى 

مجت عررررام األ يررررام 

 البحرية

   تحديرررررد حسررررربا  ومصررررراي

تلررروة ميررراف البحرررر األ  رررر 

 وقنا  ال وي 

  ي اسرررررة التلررررروة برررررالفلزام

وتأثيرهررررررا علررررررى البيئررررررام 

البحريررررررة ب نطقررررررة القنررررررا  

 وبحيراته

  التلرررررروة النفطررررررى ي اسررررررة

وم تقاته وتأثيرف على ا يام 

القرررال ومجت عرررام ال رررعا  

ال رجانيررررررررررة واألسرررررررررر ا  

 ومصايدها بالبحر األ  ر

  اجررام ي اسررة بيئيرة متنوعررة

لقيرررررراس معررررررد م التلرررررروة 

بال لوثرررررررررررام الصرررررررررررناعية 

والز اعيرررررررررة والصرررررررررر  

 الصحى فى البيئة ال ا ية

  إعررررررررداي قاعررررررررد  بيانررررررررام

ل  تويام ال لوثام البحريرة 

 فى منطقة القنا  وسينام

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  إعداي قاعد  بيانام عن

التلرررررررررروة البحرررررررررررى 

 بال نطقة 

  نجرررراق طرررررق معالجررررة

تلرروة الهرروام بن رر    

 %70تق  عن 

    وجرررررروي ةطرررررررة إليا

حزمام التلروة الهروا ى 

 بال نطقة

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10  عرن بن بة  تقر

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

تقييم ومعالجة تلروة  

 التربة

   تحديرررررد حسررررربا  ومصررررراي

تلرررروة التربررررة الصررررحراوية 

 والز اعية و يرها 

  تقيرريم األثررر البيئررى لز اعرررة

ال ابررام ال ررجرية علررى ميرراف 

 الصر 

  وفيزيررا ى توصرريف  ي يررا ى

 للعينام ال لوثة

  ي اسررررررة اسررررررتخدام طرررررررق

 ال عالجة ال ختلفة

  توصرريف  ي يررا ى وفيزيررا ى

لل ررررررواي ال  ررررررتخدمة فررررررى 

 ال عالجة

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  تراجرررررا ن ررررر  تلررررروة

التربررررة بن رررر    تقرررر  

 % سنويا7عن 

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10عرن بن بة  تقر  

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

 

الت يرررررام ال ناةيررررة 

والبيئيرررررة وتأثيرهرررررا 

علرررررررررى النباترررررررررام 

وانتاجيرة ال حاصري  

 الز اعية

  ال طررررررام النبرررررراتى وترررررراثير

 التلوة البيئى

   تحديرررررد حسررررربا  ومصررررراي

تلوة ال حاصي  وال نتجرام 

 الز اعية

  ي اسرررررررررة تررررررررراثيرالت يرام

ال ناةيررررررة والبيئيررررررة علررررررى 

 ع ليام األيض

  ي اسررررررة بعررررررض حمررررررراض

النبرررام الفطريرررة والبكتيريرررة 

والفيروسررررررررية والكا نررررررررام 

ال  ررررررئولة عررررررن األصررررررابة 

 و يفية عالجها

  والت رررررر يد  تررررررأثير الح ررررررأ

الكي ررررررررررراوى وفطريرررررررررررام 

ال يكروهيررر ا الداةليرررة علرررى 

ن رررررو  رررررتالم ال ررررراهوجنى 

 الرمليةتحت ظرو  التربة 

  تررأثير الت رر يد ال عرردنى علررى

 توى الكي اوى الن و وال ح

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  تراجرررررا ن ررررر  تلررررروة

ال حاصرررري  الز اعيررررة 

% 7بن رر    تقرر  عررن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

تأثير العوام  البيئية  

وال لوثررررررام علررررررى 

 الحيوا 

  تحديد مصاي  التلوة البيئرى

علرررى الحيررروا  فرررى البيئرررام 

 ال ختلفة

   ي اسرررررررة ترررررررأثير العوامررررررر

الخا جية على حيام األن طة 

 البيولوجية   ا  و يفا  

  العوامرررر  البيئيررررة وتأثيرهررررا

ال ررررررررراعة علرررررررررى  فرررررررررام  

 البيولوجية فى الحيوا 

  تقيررررريم حثرررررر التلررررروة علرررررى

ف يولوجية وتر ي  ومناعرة 

 حجهز  الج م على الحيوا 

  ي اسة تأثير العوامر  البيئيرة

وال لوثرررررام علرررررى انت رررررا  

األمررررراض ال ختلفررررة علررررى 

 الحيوا 

  يو  ال لوثرررام الحيويرررة فرررى

 دوة حمراض األس ا  فى 

 منطقة القنا  وسينام

 

 

الحيوية ق م التقنية 

 البيئية

 

 

  تراجرررا معررردل إصررررابة

الحيوانام بن     تق  

 % سنويا7عن 

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 
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 مسئولية التنفيذ
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 مؤشرات األداء

 

 ال  ررررا   الصرررررحية

 وم رررببام حمرررراض

فررى  ال رر كية اللرررو 

 منطقة القنا  وسينام

  إجررررام ي اسرررام عرررن مررردى

ثر ا سر ا  فرى أا صابة وتر

 -ال نطقة ب ا يلى :

 البكتيريا ال  رضة 

 األمراض الفيروسية 

 الفطريام ال  رضة 

  اإليزوبرررررررررويا فرررررررررى

 األس ا  البحرية

   م رضرررررام حسررررر ا

ال يررررررررررراف الع برررررررررررة 

واألسرررر ا  البحريررررة 

 ال  تز عة

  الداةليررررة الطفيليررررام

والخا جيررررررررة فررررررررى 

األسرررررر ا  البحريررررررة 

 وحس ا  ال ياف الع بة

  تررررررررراثير اسرررررررررتخدام

إلتحقرررام وإضرررافام 

عرررررال  ال حفرررررز  األ

 لل ناعة

  ي اسررة طرررق عررالج

األسررررررررررر ا  مرررررررررررن 

 األمراض ال ختلفة

  ي اسرررام باثولوجيرررة

 

م التقنية الحيوية ق 

 البيئية

 

 

  وجرروي  صررر ل  ررببام

األمررررررراض البكتريررررررة 

والفطريرررررة والفيرسرررررية 

والطفيليررة لاسرر ا  فررى 

 منطقة القنا  وسينام

    تراجررا ن رر  ال  ررا

الصرررررررحية وم رررررررببام 

حمرررررررررررراض اللررررررررررررو  

ال رر كية بن رر    تقرر  

 % سنويا7عن 

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

 

ال  ررررا   الصرررررحية 

وم رررببام حمرررراض 

الطيرررو  فرررى منطقرررة 

 القنا  وسينام

   ي اسرررررررة معررررررردل انت رررررررا

ا صرررررابام الطفيليرررررة فرررررى 

 الطيو  البرية

  ي اسرررررام عرررررن األمرررررراض

 الفيروسررررية والبكتريررررة فررررى

 طيو  الزينة

  ي اسرررررررام عرررررررن عررررررردوى

ال ال ونيال فى بعرض حنروال 

 الطيو  بال نطقة

  ي اسرررررررام بكترويولوجيرررررررة

وجزيئيررررة علررررى األمررررراض 

التررى تصرري  اللرررو  الداجنررة 

 والبط

  الت ييز والتبراين الجينرى برين

العتررررررررام البكتيريرررررررة ذام 

 ال صد  الداجنى

  ي اسرررررررررة علرررررررررى بعرررررررررض

األمررررررررررراض الفيروسررررررررررية 

 الدجاجالتنفي ة التى تصي  

 الت  ين 

 

ق م التقنية الحيوية 

 ال  ا ية

 

 

  تراجررررا ن رررر  إصررررابة

األسررررر ا  بررررراألمراض 

% 7بن رر    تقرر  عررن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

 

ال  ررررا   الصرررررحية 

وم رررببام حمرررراض 

اللرررررررو  الحيوانيررررررة 

ومنتجاتهرررررررررا فرررررررررى 

 منطقة القنا  وسينام

  الت ييررررررررز بررررررررين عترررررررررام

كتيريرررررررة فرررررررى ال ا رررررررية بال

 وعالقتها بصحة ا ن ا 

 وت ررخيم وتصررنيف  عررزل

م ررببام األمررراض البكتريررة 

 فى بدا ى الت  ين

  التررأثيرام ال رضررية لرربعض

النباترررررررررررررررام الع ررررررررررررررربية 

وال حفررررزام  وال ح ضررررام

 الحيوية فى بدا ى الت  ين

  الترررأثيرام الدوا يرررة لررربعض

إضرررررافام األعرررررال  علرررررى 

 صحة الحيوا 

  األصرررررابام التنفي رررررية فرررررى

  ديلى الو ي  العجول

  التصررنيف الجزيئررى للبكتريررا

ال عزولرررررررة مرررررررن اللحررررررروم 

 واأللبا  ومنتجاتها 

 لررررررة لتلبيررررررت التقنيررررررام البدي

   و  العظام الطويلة 

 

الحيوية ق م التقنية 

 ال  ا ية

 

 

    تراجررا ن رر  ال  ررا

الصررحية بن رر    تقرر  

 % سنويا7عن 

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

م 
روا

ن الل
 يد  م

ر
ستفاي  ال

أل
ا

طبيعية
ال

 

األستفاي  من مروا ي 

 البيئة البحرية

  تقيرريم ال رروا ي الطبيعيررة مررن

األع رررررررررررررا  البحريرررررررررررررة 

م النباتيرررة وتقررردير اوالها  ررر

ال واي الفعالة بها  سرت اللها 

فررررررررى مجررررررررا م الت  يررررررررة 

 والز اعة والصيدلية

  صررررد حنرررروال الالفقا يررررام 

واسررررررتخالا ال ررررررواي ذام 

الفاعليررررررررررررة البيولوجيررررررررررررة 

القنرا  والبحرر وال توفر  فرى 

األ  رررررر وةليجرررررى العقبرررررة 

 وال وي 

 استخدام ال رواي ال  تخلصرة 

مرررن ال ررروا ي البحريرررة فرررى 

لعقررررراقير الطبيرررررة لا نتررررراج 

وتطويرهررا وتن يتهررا لتصرربم 

 ذام جدوى اقتصايية 

  اسرررررررررررررررتخدام التقنيرررررررررررررررام

البيوتكنولوجيرررررررررررررة فرررررررررررررى 

 التطبيقام البحرية ال ختلفة

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  مر ر  طبيعرى  2إنتاج

على األق  مرن مصراي  

بحريرررررة ت رررررتخدم فرررررى 

ال قاومرررة ت رررتخدم فرررى 

 ال قاومة البيولوجية

  مر بام طبيعة  5إنتاج

على األق  مرن مصراي  

بحريررة ت ررتخدم لعررالج 

 بعض األمراض

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا



 التقنية احليوية لدلراسات العليا والبحوثمعهد 
 

 0020643200452ت/ف:  , ج م ع . 41522سماعيلية معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث, جامعة قناة السويس )الجامعة الجديدة(, مبنى مكتبة كلية الزراعة, الدور الثاني, ال 

           u.eghttp://www.brc.scuegypt.ed                             ibpr_training@yahoo.com mail:-Eاملوقع االلكتروني: 

األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

تكنولوجيررا ال صررايد 

 واللرو  ال  كية

  ي اسررة تكنولوجيررا ال صررايد

وحنرررررروال ال رررررربا  ومرررررردى 

 فامتهررررررا وتأثيرهررررررا علررررررى 

 مصايد األس ا  والق ريام

    ي اسرررة اسرررتراتيجيام إيا

ال صررايد فررى سررينام والبحررر 

 األ  ر

  األسرر ا  ي اسررة مجت عررام

وييناميكياتهررررررا وع ررررررا رها 

بقنررررا  ال رررروي  وبحيراتهررررا 

وةلررررري  ال ررررروي  وةلررررري  

العقبررررررة والبحررررررر األ  ررررررر 

 وال توسط

  ي اسررررررة معررررررد م الن رررررررو

والتكرررراثر ل جت ررررا صرررر ا  

األسرررر ا  البحريررررة بررررالبحر 

 األ  ر وال توسط

  تن يررررة ال  ررررطحام ال ا يررررة

 ب ينام

 

ق م التقنية الحيوية 

 ال  ا ية

 

 

   بيانررررام وجرررروي قاعررررد

وةررررررا ط يقيقرررررة عرررررن 

اللررررررررررررو  ال ررررررررررر كية 

وال صرررايد فرررى منطقرررة 

 القنا  وسينام

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

زياي  إنتاجية نباتام 

والنباتررررررام الزينررررررة 

 العطرية والزينية

  إجرررررام م ررررم لل  ررررطحام

ال ا يرررة ال  رررتخدمة لل رررر  

 فى منطقة القنا  وسينام

  إجرررام التحلرريالم الكي يا يررة

والفيزيا يرررررة علرررررى عينرررررام 

 ال ياف

  تحديررررررد بعررررررض الررررررد  م

الحيويرررة الدالرررة علرررى جررروي  

 ال ياف

    ي اسرررررة اسرررررتخدام وسرررررا

 طبيعية لتنقية مياف ال ر 

 مصرراي  بديلررة  تقيرريم وتن يررة

 لل وا ي ال ا ية ب ينام

   تقيررررررررريم ميررررررررراف الصرررررررررر

الصناعى والز اعى وايجاي 

 طرق لل عالجة

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  نجرررررررراق األسررررررررتز ال

ال ع لى ل ا   يقر  عرن 

مررن  رر  مررن النباتررام  2

العطريررررررررة والزيتيررررررررة 

والزينرررررررة ال عرضرررررررة 

 لإلنقراض 

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

د تو اف فررى ال جررال والرر

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

 ها
صاي

 ي ال ا ية وتن ية م
ى ال وا

عل
ظ 
حفا
ال

 

إيا   وتن يررررررررررررررررررررة 

مصرررررررراي  ال يرررررررراف 

 و  ايتها

  إعررداي معررايير عل يررة لقيرراس

م ررررررررتوى تلرررررررروة ال يرررررررراف 

 بال نطقة

  عينررام مررن مصرراي  تج يررا

ميررراف ال رررر  وقيررراس ن ررر  

 ال لوثام بها

   تحديرررررد حسررررربا  ومصررررراي

تلرروة ميرراف ال ررر  وطرررق 

 ال عالجة

   معالجررررررة ميرررررراف الصررررررر

الصرررررحى واألسرررررتفاي  مرررررن 

 ال خلفام الصلبة

   معالجررررررة ميرررررراف الصررررررر

الز اعررى والصرررناعى علرررى 

مصررررررراي  ميررررررراف ال رررررررر  

 بال نطقة

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  قاعد  بيانام عن وجوي

طبيعررررررررررة وتر يرررررررررر  

وصرررال ية ال يررراف فررررى 

ال  رررررررطحام ال ا يرررررررة 

ال  تخدمة لل رر  فرى 

 منطقة القنا  وسينام

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 اسنوي
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

 

  ايررررررررة ال رررررررروا ي 

ال ا يرررة فرررى منطقرررة 

القنررررا  وسررررينام مررررن 

 التلوة

  إجرررام ي اسررام عررن تحليررة

ميرراف البحررر واألسررتفاي  منهررا 

   صاي  ل ياف ال ر 

  تح ررررين إيام طرررررق تحليررررة

ال يرررررراف ال الحررررررة بطريقررررررة 

 التناضم العك ى

  ي اسررررررررة تررررررررأثير ال ررررررررواي

النانومترية فرى مجرال تحليرة 

 ال ياف

  األلرررررواق  اسرررررتخدامي اسرررررة

ال طبقرررة فرررى مجرررال تحليرررة 

 ال ياف

  تح ررررين حيام طرررررق تحليررررة

باسررررررتخدام طريقررررررة  ال يررررراف

 الوميض

  ي اسرررررة اسرررررتخدام الطاقرررررة

ال تجرررردي  فررررى نظررررم تحليررررة 

 ال ياف

  تصرر يم حنظ ررة لتحليررة ال يرراف

 تع   بدم  األنظ ة للطاقة

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  نقرررررم معررررردل تلررررروة

مصاي  ال يراف بن ربة   

%  رر  عررام 5تقرر  عررن 

والوصررول إلررى الن رر  

العال يررررررررررررة بنهايررررررررررررة 

 ال  رول

  نقم معردل األصرابام

باألمراض الناتجرة عرن 

تلررررروة ميررررراف ال رررررر  

% 5بن رربة   تقرر  عررن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

 

 تحلية ال ياف

  ي اسام على إضرافة بعرض

الفيتامينررررررررررام واألمررررررررررالق 

 ال عدنية 

  ي اسرررررام علرررررى اسرررررتخدام

بعررض األع ررا  الطبيررة فررى 

 الحيوانامت  ية 

  بحررررر  اسرررررتيفام ا تياجرررررام

ال ررررزا عين بال نطقررررة مررررن 

 محاصي  العلف

  ي اسرررة ع ررر  عال رررق  يرررر

تقليديرررررررة مرررررررن ال خلفرررررررام 

الز اعية ال تا ة فى منطقرة 

 سينام والقنا 

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

المة ال  ام
س
ج و

 ي ال  ا ية وإنتا
ال وا

 

ت  يررررررررة الحيرررررررروا  

 وإنتاج األعال 

 ي اسام علرى تج يرد األجنرة 

وتررررزامن ال رررريال والك ررررف 

 ال بكر فى الحيوانام

  اسررتخدام معل ررام الحررامض

النررررررررررووى فررررررررررى تقرررررررررردير 

لو اثية وعالقرة األةتالفام ا

 ال جت عررررررامالقرابررررررة فررررررى 

الصرر ير  فرررى منطقررة القنرررا  

 وسينام

  ي اسرررررررة بررررررررام  للتلقررررررريم

 الصناعى ونق  األجنة

  ي اسررة إنترراج قطيررا مح ررن

من ال راعز ال رامى ال نت رر 

فررررى منطقررررة  فررررم وال رررري  

زويرررد ألنتررراج اللررربن واللحرررم 

 ون ر الطال ق لدى ال ربين

  مح ررن ي اسررة انترراج قطيررا

مرررررررن األ نرررررررام العواسرررررررى 

ال نت ررررر  ون ررررر الطال ررررق 

 لدى ال ربين

 

ق م التقنية الحيوية 

 البيئية

 

 

  4ال  رراه ة فررى إنترراج 

حنررررررروال جديرررررررد  مرررررررن 

 األعال  الحيوانية

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

م مصنفة عال يرا يو يا

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا



 التقنية احليوية لدلراسات العليا والبحوثمعهد 
 

 0020643200452ت/ف:  , ج م ع . 41522سماعيلية معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث, جامعة قناة السويس )الجامعة الجديدة(, مبنى مكتبة كلية الزراعة, الدور الثاني, ال 

           u.eghttp://www.brc.scuegypt.ed                             ibpr_training@yahoo.com mail:-Eاملوقع االلكتروني: 

األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

تن يررررررررة وتح ررررررررين  

 األنتاج الحيوانى

  اسررررتخدام من ررررطام الن رررررو

الطبيعيرررررررررررررة لالبكتريرررررررررررررا 

والخ رررررررا ر( فرررررررى ت  يرررررررة 

 الدواجن

  ي اسرررررة ترررررأثير ال عرررررامالم

ال بيحرة  الرعا ية على جروي 

 فى يجاج اللحم

  ي اسرررررة العوامررررر  ال  ا يرررررة

ال ررررررؤثر  علررررررى محتررررررروى 

فرررررى يجررررراج الكولي رررررترول 

 بيض ال ا د  التجا ى

  تأثيراسررررررتخدام ال طهرررررررام

علرررى  فرررام  الفقررر  لبررريض 

 األمهام يجاج اللحم

  ي اسرررة ال عل رررام ال ظريرررة

والو اثية ال رتبطة بصرفام 

 اقتصايية فى الدواجن

  تررررررأثير م ررررررتويام بعررررررض

ال صررراي  ال ررر ام الطبيعيرررة 

علررررررى الكفررررررام  ا نتاجيررررررة 

 لال ان 

  تقيررررررررررريم األيام التناسرررررررررررلى

لا ان  تحرت نظرام األنتراج 

 ال كلف

 

ق م التقنية الحيوية 

 ال  ا ية

 

 

  علررى  2نجرراق اسررتخدام

األقرررر  مررررن التطبيقررررام 

جيررة فررى تن يررة التكنولو

اإلنتررررررررراج الحيررررررررروانى 

 بال نطقة

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

تح ين إنتاج البيض  

 والدواجن واأل ان 

  وال ررر ا ى التقيررريم الكي يرررا ى

ل نتجرررام ال  رررروعام مرررن 

ب نطقة  ال حاصي  الز اعية

 القنا  وسينام

  ي اسررة األسررتفاي  التصررنيعية

من ال حاصي  الترى ظهررم 

 بال نطقة

  اسرررتخدام حع ررررا  ونباتررررام

طبية من ال نطقرة  ضضرافام 

 بديلة لل واي الصناعية

   إيةررال حسررالي   فررة جديررد

 لل نتجام ال  ا ية

  األسررررررتفاي  مررررررن مخلفررررررام

مصررررانا التصررررنيا ال رررر ا ى 

 و فة األس ا  فى ال نطقة

 

ق م التقنية الحيوية 

 ال  ا ية

 

 

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

تطرررررروير التصررررررنيا  

فررى منطقرررة  ال رر ا ى

 القنا  وسينام

  تطرروير نظرررم الرررى الحديلرررة

 ال ال  ة للظرو  ال حلية

  تطرررروير نظررررم التهويررررة فررررى

 ال بانى الز اعية

  استخدام التقنيام الحديلة فى

تجفيررف ال نتجررام الز اعيررة 

 وتح ين تخزينها

 

ق م التقنية الحيوية 

 ال  ا ية

 

 

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

ال جررال والررد تو اف فررى 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

تطرررررروير وتحرررررردي   

 ال نظومة الز اعية

   النهرروض بضنترراج ال حاصرري

الزينيررة  –الحقليررة لالحبررو  

 ال كرية والعلف( –

  ي اسررام علررى طرررق  ديلررة

 للرى والت ر يد لزيراي  إنتراج

 ال حاصي  الحقلية

  ي اسرررررررة طررررررررق التربيرررررررة

ل قاومررة األفررام واألمررراض 

 –وظرو  اإلجهاي لملو رة 

 جفا (

  ال كافحة البيولوجيرة لافرام

الح رررررررية التررررررى تصرررررري  

ال حاصرررررري  الحقليررررررة فررررررى 

 ال نطقة

  ترررررررأثير حمرررررررالق الكلو يرررررررد

والنيتررررروجين علررررى حعفررررا  

 ج و  وث ا  الفول ل ويانى

  عالقرررررة وبا يرررررة األمرررررراض

واتخرررراذ القرررررا  فررررى برررردعم 

 إنتاج محاصي  الحبو 

 

ق م التقنية الحيوية 

 ال  ا ية

 

 

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

تربيرررررررررة و  ايرررررررررة  

 ال حاصي  الحقلية

   تطوير نظم الرى فى ح جا

الزيتررررررو  تحررررررت ظرررررررو  

 ال ناطق الجافة و به الجافة

  تطرررروير ع ليررررام الرعايررررة

الب ررررتانية أل ررررجا  الفا هررررة 

 تحت ظرو  منطقة سينام

  ي اسررام علررى إ لررا  بعررض

 حصول ال انجو

  إسرررررتجابة بعرررررض سرررررال م

 ال انجو الب  ية لل لو ة

  تررررررررررررررررأثير الح رررررررررررررررررام

واأل ا وسام علرى ال رانجو 

 وال والم

  ترررأثير منظ رررام الن رررو علرررى

يو ام الن رررو وجررروي  ث رررا  

 حنوال مختلفة  

 

ق م التقنية الحيوية 

 ال  ا ية

 

 

   ال  رررراه ة فررررى زيرررراي

إنتاجيرررررررة ال حاصررررررري  

الحقليررة بال نطقررة بن رربة 

 % سنويا5  تق  عن 

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

إنتاجية نباتام  زياي  

 الفا هة

   ي اسرررررة العوامررررر  ال رررررؤثر

علرررررررى ن رررررررو ومحصرررررررول 

وصررررفام الجرررروي  والقي ررررة 

ال  ا يررة فررى نباتررام الخضررر 

 -مل  تأثير :

  الكلافرررررة النباتيرررررة ومواعيرررررد

 الز اعة لبعض الخضر

 العضوى والكي اوى  الت  يد

والحيرررروى لرررربعض الخضررررر 

 لالب لة(

  األسرررررررررر د  النيتروجينيررررررررررة

واألسرررر د  الصرررر رى علررررى 

 محتوى زيت الفيتو يا

  معررامالم الرررى علررى بعررض

 الخضر

  التحضرررين ببكتريرررا من رررطة

علرى جر و  الخضرر لتي ررير 

 النيتروجين

 

ق م التقنية الحيوية 

 ال  ا ية
 

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

زياي  إنتاجية نباتام  

 الخضر

   األ لررا  الرردقيق لإلسرربرج

والفراولرررة وبعرررض النباترررام 

 الب تانية

  تقيرررريم ال رررررال م ال ختلفرررررة

الررد  م للقرررنبيط باسررتخدام 

 الو اثية

  ي اسررة مقاومررة حصررنا  مررن

النباترررررررررررام لل ولحرررررررررررة حو 

 األجهايام  ير الحيوية

  تأثير ال بيدام الحيويرة علرى

بعرررررض األعررررردام الطبيعيرررررة 

 ال رتبطة باألفام الح رية

  تررررأثير الت يرررررام ال ناةيررررة

علرررررررى تنرررررررول مفصرررررررليام 

األ جرررررر    وفررررررر  و الررررررة 

األفررام فررى األنظ ررة البيئيررة 

 القا لة

 

التقنية الحيوية ق م 

 ال  ا ية

 

 

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

إنترررررررررراج وتربيررررررررررة  

و  ايررررررة النباتررررررام 

 الب تانية

  توصررررريف الحالرررررة الحاليرررررة

ال وجررررروي  مرررررن واألنررررروال 

البقوليرررررررررررام ال نز عرررررررررررة 

 بال نطقة

  تج يرررررا العينرررررام وإجررررررام

 التحليالم الالزمة عليها

  ي اسرررة الكا نرررام الترررى لهرررا

القرررررررررد   علرررررررررى تلبيرررررررررت 

النيتررروجين الجرروى وزيرراي  

إنتررررراج البقوليرررررام وزيررررراي  

 ةصوبة التربة الز اعية

  محاولررة ع رر  لقرراق تجررا ى

للنباتام البقولية و يرها من 

ز اعيررة لزيرراي  ال حاصري  ال

إنتاجهررررررا فررررررى األ اضررررررى 

 ال  تصلحة

 

ق م التقنية الحيوية 

 ال  ا ية

 

 

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

إنتررررررراج البقوليرررررررام  

التربررررررة وةصرررررروبة 

 الز اعية

  ي اسررررة التصررررنيف الجينررررى

وتوصررررررررررررريف ووبا يرررررررررررررة 

 معزو م :

  التهرررررا  ال رررررع  الهوا يرررررة

ال عررردى وعالقتهرررا بعلررررام 

 اللقاق وف   التحصين

  فيررروس الل ررا  األز ق فررى

 مصر

  فيرررروس الليو اسررر  والتتبرررا

الجزيئررررررى للفيررررررروس فررررررى 

 الطيو  البرية

  م رضررام ا لتهررا  الكبرردى

 فى البط

  حنفلررونزا الطيررو  فيروسررام

متتالية الت رير فرى الردواجن 

 ال حلية

  الكلي ررررررتريديم بيرفرنجيررررررز

ال صا   للنرز م ال عويرة 

 فى بدا ى الت  ين

 

ق م التقنية الحيوية 

 ال  ا ية

 

 

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

 اثية
سة الو

حيوية والهند
جيا ال

التكنولو
 

التقنيررررررررة الحيويررررررررة 

واسرررررتخداماتها فرررررى 

 مختلف العلوم

  ي اسرررررام جزيئيرررررة ألنتررررراج

مر برررررررررررام ذام حه يرررررررررررة 

بيولوجيرررررررررة ذام جررررررررردوى 

 اقتصايية

  اسررررررررررررررتخدام تطبيقررررررررررررررام

التكنولوجيرررررا الحيويرررررة فرررررى 

 تن يررررررة األنترررررراج الحيرررررروانى

 واللرو  ال  كية

  ي اسرررررام جزيئيرررررة إلنتررررراج

مر برررررام ذام حه يرررررة فرررررى 

زيرررراي  إنتاجيررررة ال حاصرررري  

وال نتجررررررررررام الز اعيررررررررررة 

 وال  ا ية

  ي اسررررررة اسررررررتخدام التقنيررررررة

الحيويررة للوقايررة مررن األفررام 

 وال قاومة البيولوجية

 

ق م التقنية الحيوية 

 الصناعية والصيدلية

 

 

   تطبيقرررررررام  4ت رررررررجي

للتكنولوجيررا علرى األقرر  

الحيويرررررة فرررررى مجرررررال 

 الط  البيطرى

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

 

التقنيررررررررة الحيويررررررررة 

وتطبيقاتهرررررررررررررررررررررررررا 

البيولوجيررررررررررررررررررررررررة 

 والز اعية

  اسرررتخدامام التقنيرررة ي اسرررة

الحيوية فى ا ت ا  وعرالج 

األمرررررررررررررراض ال زمنرررررررررررررة 

 وال  توطنة والوقاية منها

 

ق م التقنية الحيوية 

 ال  ا ية

 

 

   تطبيقرررررررام  4ت رررررررجي

علرى األقرر  للتكنولوجيررا 

الحيويرررررة فرررررى مجرررررال 

إنتاجيرررررررة ال حاصررررررري  

 وال قاومة البيولوجية

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

ال جررال والررد تو اف فررى 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
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األهداف 

 اإلستراتيجية

األهداف 

 اإلجرائية
 أنشطة البرنامج

األطار 

 الزمنى
 مسئولية التنفيذ

 الموازنة

)بالجنية 

 المصرى(

 مؤشرات األداء

التقنيررررررررة الحيويررررررررة  

 وتطبيقاتها الطبية

  ي اسرررة اسرررتخدامام التقنيرررة

الحيوية فى ا ت ا  وعرالج 

األمرررررررررررررراض ال زمنرررررررررررررة 

 وال  توطنة والوقاية منها

 

ق م التقنية الحيوية 

 الصناعية والصيدلية

 

 

   تطبيقرررررررام  2ت رررررررجي

علرى األقرر  للتكنولوجيررا 

الحيويرررررررررررة لخدمرررررررررررة 

 ال جا م الطبية

  ا تفرررررال معررررردل مرررررنم

 سرررررررا   ال اج رررررررتير 

والررد تو اف فررى ال جررال 

% 10بن بة  تقر  عرن 

 سنويا

  ا تفرررررال معررررردل ن رررررر

حبحرررررراة عل يررررررة فررررررى 

يو يام مصنفة عال يرا 

% 10بن بة   تق  عن 

 سنويا
 


